
Nr Avsender Dato
Offentlige instanser

1 Fylkesmannen i Innlandet 13.02.2020
2 Innlandet Fylkeskommune 20.02.2020
3 Statens vegvesen 12.02.2020
4 Bane NOR 30.01.2020
5 Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 06.02.2020
6 Norsk Maritimt Museum 10.02.2020
7 Direktoratet for mineralforvaltning 13.02.2020
8 Mattilsynet 17.02.2020
9 Hedmarken Brannvesen 11.02.2020
10 Hias 13.02.2020
11 Hamar eldreråd 04.02.2020
12 Hamar ungdomsråd 07.02.2020
13 Regionrådet for fjellregionen 03.02.2020
14 Regionråd Trøndelag Sør 10.02.2020
15 Arbeidsutvalget Regionrådet for Sør-Østerdal 13.02.2020
16 Elverum kommune 12.02.2020
17 Åsnes kommune 12.02.2020
18 Tynset kommune 13.02.2020
19 Alvdal kommune 14.02.2020
20 Løten kommune 14.02.2020
21 Tolga kommune 14.02.2020
22 Åmot Kommune 14.02.2020

Organisasjoner, lag, foreninger og politiske partier
23 Vang Bondelag 02.02.2020
24 Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone 06.02.2020
25 Hamar Senterparti 06.02.2020
26 Norsk jernbaneklubb 07.02.2020
27 Hamar Båtforening 07.02.2020
28 Pensjonistpartiet Hamar 10.02.2020
29 Rolf Jacobsens Venner 10.02.2020
30 Østbyen Vel 10.02.2020
31 Hamar Arbeiderparti 12.02.2020
32 Hamar Høyre 12.02.2020
33 Jernbanens Arbeiderlag Hamar 12.02.2020
34 Norsk Ornitologisk forening avdeling Innlandet 12.02.2020
35 By- og bygdelista Hamar 13.02.2020
36 Jernbaneforum Røros- og Solørbanen 13.02.2020
37 Røros Høyre 13.02.2020
38 Tobro Velforening 13.02.2020
39 Disen Hageby Vel 14.02.2020
40 Elevrådet Hamar Katedralskole 14.02.2020
41 For jernbane 14.02.2020
42 Hamar Venstre 14.02.2020
43 Hedmarken Natur og Ungdom med støtte fra Rød ungdom og Sosialistisk

ungdom
14.02.2020

44 Innlandet Venstre 14.02.2020
45 Jordvernalliansen Innlandet 14.02.2020



46 NåEllerAldri 14.02.2020
47 Rødt Hamar 14.02.2020
48 Sameiet Atriumshaven 14.02.2020

Private, grunneiere og næringsliv
49 Øystein Waag 18.12.2019

05.02.2020
14.02.2020

50 Kulvertgjengen - Olav Skipnes, Bjarne Øygarden, Magnar Børresen 11.01.2020
51 Signe Berthelsen og Hans Olav Wedvig - Børstad gård 14.01.2020
52 Børge Johansen 15.01.2020
53 Magne Nordby 15.01.2020
54 Reidar Nordby 15.01.2020
55 Espen Langebraaten 16.01.2020

23.01.2020
26.01.2020
04.02.2020

56 Hans Andersen 16.01.2020
57 Rolf Elvenes 17.01.2020
58 Hanne og Frank Martinsen 21.01.2020
59 Eline Bergerud 22.01.2020
60 Sander Andersen 22.01.2020
61 Håvard Røste 27.01.2020
62 Tormod Botheim 28.01.2020
63 Per Strømhaug 29.01.2020
64 Bryggeriet 2 30.01.2020
65 Henrik Engen – Tommelstad gård 31.01.2020
66 Knut Tomter 01.02.2020
67 Odd Linstad 02.02.2020
68 Magne Hovin 03.02.2020
69 Molle Moe Hovin 03.02.2020
70 Jørgen Røhne 04.02.2020
71 Øystein Vasaasen 04.02.2020
72 Annebeth Bakker 05.02.2020
73 Hallvard Nordhagen 05.02.2020
74 Jan Strømnæss 05.02.2020
75 Kjell H. Bjørklund, Asbjørn Opaas, Gunnar Skjeset 05.02.2020

12.02.2020
27.02.2020

76 Eli og Geir Bjørnar Smebye 06.02.2020
77 Randi Sandmoe 06.02.2020
78 Birger Søyland 07.02.2020
79 Camila H. Jessen Bjerkeli og John Evora Bjerkeli 09.02.2020
80 Christopher W. Castberg 09.02.2020
81 Nina Marie Holmefjord 09.02.2020
82 Atle Magnus Hagen 10.02.2020
83 B. Erik Hjorth 10.02.2020
84 Bjørn-Inge Sletta og Eva Johanne Skattum 10.02.2020
85 Borgny Irene Nygaard 10.02.2020
86 Glommen Mjøsen Skog AS 10.02.2020
87 Jarle Gløtvold 10.02.2020



88 N. og T. Wiken 10.02.2020
89 Svein Dalbakk 10.02.2020
90 Terje R. Røhne 10.02.2020
91 Therese Marie Berg 10.02.2020
92 Tommy Gihlemoen 10.02.2020
93 Vidar Nybakken 10.02.2020
94 Caroline P. Eide 11.02.2020
95 Geir Oddvar Eide 11.02.2020
96 Hugo Asphaug 11.02.2020
97 Jørund Mostue 11.02.2020
98 Kari Oliv Lund Kjølstad 11.02.2020
99 Katrine Larsen 11.02.2020
100 Kim Sørensen 11.02.2020
101 Kristian Sørum 11.02.2020
102 Lars Erik Fjøsne 11.02.2020
103 Mikkel Dobloug 11.02.2020
104 Ola Gillund 11.02.2020
105 Ole Jacob Midtskogen 11.02.2020
106 Per Lund 11.02.2020
107 Sisle Varegg Eide 11.02.2020
108 Torstein Varegg Eide 11.02.2020
109 Trond Kjernli 11.02.2020
110 Unni Bækkelund 11.02.2020
111 Wenche Nøttestad 11.02.2020
112 Øystein Lindgren 11.02.2020
113 Anne Kristin og Jørgen Rogne 12.02.2020
114 Arne Fossen 12.02.2020
115 Beate Follestad 12.02.2020
116 Even Moen m.fl. (Kommunestyrerepresentanter i Stor-Elvdal kommune) 12.02.2020
117 Geir Gransbråten 12.02.2020
118 Georg Jensen, Ida Kristin Lie, Odd Hass, Inger-Beth Sandham, Jakob

Rynning Nielsen, Målfrid Dagestad Nielsen
12.02.2020

119 Harald Helle Larsen 12.02.2020
120 Henry Nordvi 12.02.2020
121 Maria Løvsletten 12.02.2020
122 Pål Sletten 12.02.2020
123 Stål Larsen 12.02.2020
124 Terje Berg 12.02.2020
125 Øyvind Å. Berg 12.02.2020
126 Andreas Kraft 13.02.2020
127 Elise Bratlie Fredlund 13.02.2020
128 Espen Johansen 13.02.2020
129 Franzefoss Minerals AS 13.02.2020
130 Gerd Helene Risheim 13.02.2020
131 Grethe Sibbern 13.02.2020
132 Jan Torbjørn Bjørkløw 13.02.2020
133 Jonas N. Andersen 13.02.2020
134 Kari Bråthen 13.02.2020
135 Kristian Göransson 13.02.2020
136 Kulvertgruppe B – Hovde, Stranger-Johannessen, Kristiansen og Holm 13.02.2020



16.02.2020
24.02.2020
28.02.2020

137 Kurt O. Kristoffersen 13.02.2020
138 Live Giset 13.02.2020
139 Ola M. Qvale 13.02.2020
140 Sigmund Sagheim 13.02.2020

14.02.2020
141 Stein Bleken 13.02.2020
142 Terje Halvorsen 13.02.2020
143 Wenche Nygaard Luci 13.02.2020
144 Anders Lucas Gunnestad 14.02.2020
145 Anne Louise Gjør 14.02.2020
146 Astrid Nestande 14.02.2020
147 Christian Solemsli Kleppe 14.02.2020
148 Einar Lund, John Mikaelsen, Kai Slagsvold Hekne og Terje Malm 14.02.2020
149 Espen Frøyshov 14.02.2020
150 Geir Vegge 14.02.2020
151 Geno og Norsvin 14.02.2020
152 Gunhild Tomter Alstad m.fl. (representanter fra Ledergruppen ved

Fakultetet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet)
14.02.2020

153 Gunn A. Lersveen og Even Andersen 14.02.2020
154 Hanne Lillebo 14.02.2020
155 Hanne Marie Lystad og Sofus Linge Lystad 14.02.2020
156 Hans Brox 14.02.2020
157 Håkon Eide 14.02.2020
158 Inger-Lise Walseth Kraft 14.02.2020
159 Ivar Helleberg 14.02.2020
160 Katrine, Eirik og Frida Oreld 14.02.2020
161 Kim Aastangen 14.02.2020

16.02.2020
162 Kristin Varegg Eide 14.02.2020
163 Merete Gjør Berg 14.02.2020
164 Ole Erik Hulleberg 14.02.2020
165 Ole Jonny Trangsrud 14.02.2020
166 Paal Kvernvolden 14.02.2020
167 Patrick Majdall Sandbekk Nilsen 14.02.2020
168 Peder Arne Farberg 14.02.2020
169 Per Skarderud 14.02.2020
170 Solvei Majdall Sandbekk 14.02.2020
171 Solveig Fjøsne Saltvik 14.02.2020
172 Stein Brohjem 14.02.2020
173 Tor Kraft 14.02.2020
174 Utstillingsplassen Eiendom AS 14.02.2020
175 Vibecke Riise Strand 14.02.2020
176 Vidar Sætre 14.02.2020
177 Viggo Angelsen 14.02.2020
178 Wenche Riise 14.02.2020
179 Marte Ovenberg 15.02.2020
180 Per Kristian Mengshoel 15.02.2020



181 Thorbjørn Haakenstad 15.02.2020
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Høring av kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar – 
samordning av innsigelser 

Fylkesmannen viser til brev datert 20.12.209 med høring av kommunedelplan for dobbeltspor 
gjennom Hamar.  
 
Generelt om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet innførte i brev av 22. desember 2017 samordning av 
statlige innsigelser til kommunale planer. Dette ble innført som en fast ordning for alle fylker fra og 
med 01.01.2019. Ordningen innebærer at innsigelser fremmet av statlige myndigheter kommer 
samordnet fra Fylkesmannen til kommunen.  
 
Planfasen etter at innsigelse er fremmet påvirkes ikke av ordningen, men kommunen og 
innsigelsesmyndighetene oppfordres generelt til å arbeide aktivt for å avklare innsigelsene lokalt. 
Dersom partene ikke kommer til enighet legges saken fram for mekling.  
 
 
Innsigelser til planforslaget  
 
Bane Nor  
Bane NOR fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 innsigelse til alternativ 
øst A og øst C, med alle tilhørende varianter. 
 
Bane NOR mener at øst-alternativene er i strid med nasjonale jernbaneinteresser, jf. plan- og 
bygningsloven § 5-4 første ledd og i strid med statlige planretningslinjer, jf. plan- og bygningsloven § 
5-4 fjerde ledd.  
 
Bane NOR fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 innsigelse mot en variant med 
byggbart lokk i alternativ Vest. 
 
Innsigelsen er begrunnet i føringene i Nasjonal transportplan og føringer om det totale 
investeringsomfanget for InterCity-prosjektet der Bane NOR vurderer at det er av nasjonal interesse 
å holde investeringskostnader lave. Bane Nor viser til rundskriv T-2/09 kapittel 6.2: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ikraftsetting-plandel-plan-bygningslov/id571076/
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 «Planer som er i motstrid med, eller vesentlig fordyrer tiltak som inngår i Nasjonal transportplan eller er 
godkjent gjennom KS1-systemet gir grunnlag for å fremme innsigelse.» 
 
Statens Vegvesen Region Øst  
Statens vegvesen fremmer innsigelse til variant øst A og øst C.  
 
Innsigelsen fremmes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4, og med hjemmel i Statens 
vegvesen sitt sektoransvar for delområde innenfor samordnet bolig- areal og transportplanlegging. 
De mener forholdene kommunedelplanen omhandler har vesentlig regional betydning, og berører 
deres sektoransvar i vesentlig grad. 
 
Fylkesmannen  
Fylkesmannen fremmer innsigelse til alternativ øst A og øst C med hjemmel i plan – og 
bygningsloven § 5-4. 
 
Alternativene i øst med ny stasjonsplassering ved Vikingskipet har i stor grad uopprettelige 
konsekvenser for Åkersvika naturreservat og er i strid med Norsk handlingsplan for naturmangfold 
og internasjonale forpliktelser knyttet til Ramsar-konvensjonen.  
 
Østalternativene er også i strid med føringer i Nasjonal jordvernstrategi og Statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
 
Vurdering 
Både Bane Nor, Statens Vegvesen og Fylkesmannen fremmer innsigelser til alternativ øst A og C.  
 
Innsigelsene er hjemlet i lov, statlige planretningslinjer og etatenes sektoransvar.  Statens vurdering 
av innsigelsesgrunnlaget i statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal og transport-
planlegging er sammenfallende. Innsigelsene fra den enkelte myndighet styrkes av regionale til 
internasjonale interesser myndighetene har faglig sektoransvar for. 
 
Fylkesmannen oversender innsigelsene til kommunen for videre behandling. Vi inviterer til videre 
dialog med regionale myndigheter om hvordan eventuelt innsigelsene kan imøtekommes eller at de 
videresendes departementet. 
 
Det vises til vedlagte høringsuttalelser med utdypende kommentarer. 
 
 
Med hilsen 
 
Asbjørn Lund (e.f.) 
fungerende direktør 

    
 
Marit Gilleberg 
fagdirektør  

   
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg:  
Høringsuttalelse fra Bane Nor  
Høringsuttalelse fra Statens Vegvesen Region Øst  
Høringsuttalelse Fylkesmannen 
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Uttalelse til høring - Hamar - Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom 
Hamar 

1 Sammendrag 

Valg av framtidig jernbanetrasé gjennom Hamar har et langsiktig perspektiv og legger grunnlaget for 
lokale og regionale prioriteringer i mange år framover. Prosjektet har betydelige konsekvenser også 
for andre kommuner og regioner i Innlandet.  
 
I 2017 ba Kommunal og moderniseringsdepartementet om at alternativ øst og alternativ vest måtte 
utredes på et likeverdig nivå. Kostnadsvurderingene måtte omfatte både jernbanemessige forhold, 
avbøtende tiltak, frigjøring av byutviklingsområder, samt mulige gevinster ved avhending av frigitte 
arealer og kompenserende tiltak for å oppfylle Ramsarkonvensjonen. Fylkesmannen vil fremheve at 
det i dette planarbeidet er gjort grundige utredninger og at alternativ øst og vest er utreda 
likeverdig. Begge alternativene er vesentlig forbedret siden 2016.  Bane Nor og Hamar kommune har 
jobbet mye med informasjon og gitt innbyggere mulighet for deltagelse gjennom møter og annet i 
regi av Bylab. 
 
Fylkesmannens rolle 
Fylkesmannens rolle i arealforvaltningen er å se til at nasjonale interesser ivaretas og vi 
kommenterer planforslaget med utgangspunkt i hensynet til barn og unge, støy, samfunnssikkerhet, 
naturmangfold, jordvern og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Fylkesmannen skal 
videre sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.  De 
nasjonale interessene skal til slutt sammenstilles og vektes mot andre viktige samfunnsinteresser. 
De fagtema som i særlig grad skiller de ulike traséalternativene og som er avgjørende i 
Fylkesmannens samla vurdering er: 
 
 Naturmangfold og forholdet til Åkersvika naturreservat  
 Jordvern  
 Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 
Hamar kommunes konklusjoner 
Fylkesmannen viser til brev fra KMD datert 03.09.2019 hvor det er vist til regjeringens føringer om at 
det skal legges stor vekt på lokaldemokratiet i plan- og bygningssaker. 
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«Fylkesmennenes medvirkning i den kommunale arealplanleggingen er viktig for å ivareta nasjonale og 
vesentlige regionale hensynene. Samtidig skal fylkesmennene være varsomme med å overprøve 
beslutninger som hører til det lokalpolitiske skjønnet.»  
 
Det vises til saksframstillingen til kommunestyremøte 18.12.2019 og vedtak i saken. Følgende 
trekkes ut som konklusjoner:  
 
 Hamar kommune mener at både vest- og øst-alternativet er vesentlig forbedret siden 2016. 
 At både øst- og vest har negative konsekvenser for Åkersvika, men øst-alternativet har flere. 
 Alternativ vest setter ikke dyrka mark under samme press som øst. 
 Når det gjelder tilgjengelighet med buss, mener kommunen det blir feil å ta utgangspunkt i 

dagens veg- og transportsystem, da ny plassering av stasjonen medfører endringer i busslinjer 
og knytter Stangevegen tettere opp til knutepunktet. 

 Stedlige kvaliteter, spesielt kontakten med Mjøsa, burde vært grundigere omtalt under kapitlet 
byutvikling. Mange forbindelser mot vannet er styrket, men den overordna sammenhengen 
mellom byen og Mjøsa vurderes som svekket med inngrepet i Hamarbukta.  Tiltaket innebærer 
utfylling med store nye landarealer i Mjøsa. 

 Utredningene tar i stor grad utgangspunkt i nåsituasjonen, og at stasjonsplassering i øst vil være 
en faktor som grunnleggende vil endre forutsetningene for konklusjonene i fagrapporten. 

 Omlandet til Hamar by er også for lite vektlagt ved vurdering av stasjonsplassering. 
 
Fylkesmannen anbefaler alternativ vest  
Fylkesmannen anbefaler at alternativ vest legges til grunn for videre planlegging av dobbeltspor 
gjennom Hamar da dette i sum gir minst negative konsekvenser for viktige nasjonale interesser. 
Dette gjelder hensynet til Åkersvika, jordvern og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og 
andre fagtemaer som er omtalt.  
 
Fylkesmannen viser til Bane NORs vurderinger når det gjelder måloppnåelse for alternativ vest 
knyttet til nasjonale føringer og målsettinger med Intercity-utbyggingen.  
 
Ulemper ved vestalternativet er i første rekke knyttet til landskapsvirkning av kulvert i Hamarbukta. 
Den historiske Hamar by og forbindelsen til Mjøsa blir mest påvirket i dette alternativet, men de 
uheldige virkningene er betydelig redusert med en senket kulvert. Fylkesmannen mener derfor at 
dette planforslaget imøtekommer Hamar kommunes ønsker om å legge vekt på tilgangen til Mjøsa i 
stor grad.  
 
I Fylkesmannens anbefaling legger vi også vekt på at vestalternativet ivaretar eksisterende korte 
avstander mellom viktige målpunkt i Hamar. Alternativ vest gir gode forutsetninger for å bidra 
positivt til å nå nullvekstmålet, på kort og lang sikt, gjennom at vekst i persontransport kan dekkes 
gjennom kollektivtransport, gange og sykkel. Vi vurderer også at alternativ vest legger best til rette 
for en byutvikling i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, og vil bidra til en kompakt byutvikling med redusert transportbehov. 
 
Klimaregnskapet viser at vestalternativet kommer dårligere ut hva angår Co2 utslipp (+28 000 tonn) 
beregnet ut fra materialproduksjon, arealbruksendringer, utbygging samt drift og vedlikehold i 60 år. 
 
Alternativer øst A og C  
 



  Side: 3/15 

Alternativene i øst med ny stasjonsplassering ved Vikingskipet har i stor grad uopprettelige 
konsekvenser for Åkersvika naturreservat og er i strid med Norsk handlingsplan for naturmangfold 
og internasjonale forpliktelser knyttet til Ramsar-konvensjonen.  
 
Østalternativene er også i strid med føringer i Nasjonal jordvernstrategi og Statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
 
Knutepunktutvikling og målsettingen om en kompakt by for alternativ øst ligger langt fram i tid og 
lenger fram i tid enn scenariobildet som går fram til 2074. Fylkesmannen er enig med Hamar 
kommune om at det er knyttet betydelig usikkerhet til scenarier og skisser for byutviklingen på lang 
sikt. Vi anerkjenner at byen på lang sikt kan bli en kompakt by også i dette alternativet. Hvor raskt 
det vil kunne skje vil være avhengig av befolkningsutviklingen. Stasjonsplassering ved Vikingskipet gir 
på kort og mellomlang sikt uheldige virkninger knyttet til byutvikling og nullvekstmålet. 
 
Alternativ Øst A innebærer beslaglegging av store arealer fulldyrka jord, og skaper en barriere i et 
viktig jordbruks- og kulturlandskap. Alternativet med stasjonsplassering ved Vikingskipet gir i tillegg 
uheldige virkninger knyttet til nullvekstmålet jf. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging. 
 
Alternativ Øst C er optimalisert i forhold til alternativ Øst A, og gir lavere arealbeslag og mindre 
driftsmessige ulemper. Alternativet medfører imidlertid fortsatt beslag av fulldyrka jord, og bidrar til 
en barrierevirkning i et viktig jordbruks- og kulturlandskap, og til en uheldig oppdeling av 
jordbruksarealene.  Ringvirkningene er dermed større enn antall daa dyrka mark som beslaglegges.  
 
Med bakgrunn i summen av negative konsekvenser for både Åkersvika, jordvern og 
samordnet bolig-, areal -, og transportplanlegging fremmer Fylkesmannen innsigelse til 
alternativ Øst A og Øst C. 
 
Planlegging skjer i et langsiktig perspektiv og de ulike sektorinteressene må avveies i en helhet. 
Internasjonale og nasjonale verdier som blir utsatt for irreversible endringer må veie tyngst så lenge 
det foreligger alternativer som innebærer mindre inngrep i disse verdiene både på kort og lang sikt. 
Samtidig som alternativet med minst inngrep ivaretar de andre målene for Jernbaneutbyggingen.  
 
Utdyping på de ulike temaer følger i denne høringsuttalelsen. 

2 Generelle merknader 

Prosess 
Kommunedelplanen er utarbeidet i dialog mellom Bane NOR, Hamar kommune og andre berørte 
myndigheter. Det er lagt til rette for bred medvirkning i planprosessen, med mange møtepunkt for 
politikere og ulike interessegrupper.  
 
Planbestemmelser 
Fylkesmannen har ingen vesentlige formelle merknader til planbestemmelser og retningslinjer. Vi 
forutsetter at bestemmelser og retningslinjer følges opp i reguleringsplanleggingen, og tar forbehold 
om at manglende oppfølging kan gi grunnlag for innsigelse på reguleringsplannivå. 
 
Konkrete merknader til de enkelte planbestemmelser og retningslinjer er innarbeidet under vår 
vurdering av de enkelte fagtema. 
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Plankart 
Plankartet viser korridor båndlagt til samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur etter plan- og 
bygningslovens § 11-7 pkt.2, jfr. § 11-8 pkt. d (hensynsone H710). Det båndlagte arealet skal legges til 
grunn for reguleringsplanleggingen. 
 
Båndlegging gjelder for 4 år, men kan forlenges med ytterligere 4 år etter søknad til departementet. 
 
Fylkesmannen mener det er svært beklagelig at plankart for kommunedelplanen ikke er oversendt 
Statens kartverk og gjort tilgjengelig i InnlandsGIS. InnlandsGIS er et viktig kartverktøy for regionale 
etater, og bidrar til å kvalitetssikre at viktige nasjonale og regionale interesser er ivaretatt i 
planarbeidet. 
 
Planbeskrivelse og konsekvensutredning 
Det foreligger et omfattende utredningsmateriale som er lagt til grunn for Bane NORs anbefaling. 
Utredningsmaterialet svarer etter Fylkesmannens mening ut den bestillingen som ligger i vedtatt 
planprogram. 
 
På grunn av det store omfanget, og et stort antall delrapporter, er det utfordrende for 
høringsinstanser å sette seg inn i alle fagtema på en grundig måte. Dokumentene Planbeskrivelse og 
Måloppnåelse og Bane NOR sin anbefaling gir imidlertid en oppsummering av funn, og gjennomgang 
av grunnlaget for Bane NORs anbefalinger. 

3 Vurdering av nasjonale og regionale interesser 

Fylkesmannens rolle i arealforvaltningen er å sørge for at nasjonale interesser innen barn- og unges 
interesser, landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet blir ivaretatt. Fylkesmannen skal videre 
sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk. 
 
En kommunedelplan har generelt et detaljeringsnivå tilpasset et overordnet plannivå. I denne saken 
foreligger det et omfattende utredningsmateriale der det er lagt til grunn forutsetninger med 
utgangspunkt i detaljerte tekniske planer, og beskrevet konkrete avbøtende og kompenserende 
tiltak. Fylkesmannen forutsetter at det i reguleringsplanfasen legges stor vekt på å begrense 
ulempene gjennom tilpasninger av jernbanetiltaket, iverksetting av avbøtende og kompenserende 
tiltak samt utarbeiding av konkrete miljøoppfølgingsplaner for plan-, anleggs- og driftsfasen. 
 

3.1 Barn og unge 
 
Fylkesmannen kan ikke se at hensynet til barn og unge er godt nok ivaretatt i planbestemmelsene, jf. 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Vi ber kommunen om å 
sikre tilstrekkelig erstatningsareal ved omdisponering av barn- og unges uteoppholdsareal, både i 
anleggsfase for jernbaneutbyggingen og i driftsfasen til jernbanen etter endt utbygging, gjennom 
krav i planbestemmelsene. Det må samtidig sikres adekvat og trafikksikker fremkommelighet til slike 
areal. 
 
Kommunen må også vurdere om det skal vedtas rekkefølgekrav for å sikre etablering av 
grønnstruktur og utearealer før dobbeltsporet tas i bruk. 
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Av hensyn til barn og unge ser Fylkesmannen positivt på en sentralt plassert jernbanestasjon med 
lett tilgjengelighet for gående og syklende. 
 

3.2 Støy og forurensing 
 
Fagrapport støy er godt gjennomarbeidet og omfatter kartlegging av støy fra jernbane og omlagte 
veier som følge av nye jernbanetraseer på strekningen Åkersvika - Brumunddal. Støyberegningene 
er gjennomført både for uskjermet og skjermet situasjon. Rapporten beskriver aktuelle avbøtende 
tiltak mot støy. Fylkesmannen mener det er interessant at man har tatt in SPI (støyplageindeks) i pkt. 
4.7 for å sammenligne de ulike alternativene på Hamar. 
 
Det er positivt av det i rapportene nevnes at det før bygging skal gjennomføres støyberegninger som 
gir prognoser for støy i anleggstiden. Dette er noe tiltakshaver må følge opp da anleggsarbeidene vil 
bli svært omfattende og mange vil bli berørt i en lang periode. 
 
Den totale støybelastningen sammenlignet med dagens situasjon reduseres med alle alternativ. Det 
er marginal forskjell i antall personer bosatt i støysoner, i favør øst-alternativene. Hensynet til støy er 
ivaretatt i planbestemmelsene gjennom krav til reguleringsplanleggingen. 
 
Det er avdekket forurenset grunn innenfor planområdet i både vest- og øst-alternativene. Krav til 
håndtering av forurensede masser skal utdypes i Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn. 
Denne skal godkjennes av miljømyndighet før terrenginngrep kan starte. 
 

3.3 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunedelplanen. Analysen er utarbeidet i 
henhold til veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (2017). 
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen vurderer de tre aktuelle traseene. Analysen er delt i to kapitler, ett for 
alternativ Vest og ett for alternativ Øst A og Øst C. Med utgangspunkt i veilederens eksempelliste 
over aktuelle risikoforhold er 10 vurdert.  8 av disse er vurdert til å innebære middels risiko. 
Risikoreduserende tiltak er beskrevet for alle risikoforhold. Tiltakene er fordelt i grupper etter om de 
skal innarbeides i kommunedelplanen, følges opp i detaljprosjektering og reguleringsplan samt i 
forbindelse med anleggsgjennomføring.  I henhold til risiko- og sårbarhetsanalysen er det ikke 
funnet noen forhold som medfører at noen av arealene ikke er egnet til planlagt områdebruk. Vi 
legger til grunn at kommunen følger opp de risikoreduserende tiltakene i videre 
reguleringsplanlegging og detaljplanlegging for øvrig slik det er beskrevet i plandokumentene.  
 
Hensynsoner, blant annet for flom, er videreført fra gjeldende kommuneplans arealdel. Endelig 
arealbruk avklares i etterfølgende reguleringsplan og de fleste av de risikoreduserende tiltak må 
derfor følges opp i senere planer. Vi legger til grunn at hensynsoner for fareområder for flom i 
henhold til kommunedelplanen blir innarbeidet i reguleringsplanen. Fylkesmannen legger til grunn 
at det blir innhentet uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat for å sikre at faglige 
vurderinger og retningslinjer som gjelder flom og flomsikringstiltak blir ivaretatt i 
kommunedelplanen. 
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Med henvisning til ovennevnte synes samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn å være 
ivaretatt i kommunedelplanen. Fylkesmannen viser til at risiko- og sårbarhetsanalyser i henhold til 
plan- og bygningsloven også skal gjennomføres for reguleringsplanen og tar forbehold 
om at vi kan gi merknader og om nødvendig fremme innsigelser til denne. 
 

3.4 Naturmangfold 
 
Åkersvika naturreservat 
Områder med naturverdier i nasjonal og internasjonal sammenheng er vernet etter 
naturmangfoldloven. Fylkesmannen har rollen som forvaltningsmyndighet for Åkersvika 
naturreservat, som berøres av planforslaget.  
 
Åkersvika naturreservat ble opprettet i 1974. Formålet med vernet er å bevare et verdifullt 
våtmarksområde som et dynamisk og komplekst innlandsdelta med kroksjøer og meandere, og med 
stor variasjon i naturtyper, blant annet rike utforminger av bløtbunn, sumpmark, fuktenger, 
flomskogsmark og fastmarkskogsmark. Området har særlig stor betydning for biologisk mangfold i 
form av raste- og hekkeområder for våtmarksfugl og som leve- og voksested for sjeldne og truede 
plante- og dyrearter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i en god tilstand og eventuelt 
videreutvikle dem. 
 
Åkersvika naturreservat er også internasjonalt beskyttet igjennom Ramsarkonvensjonen, som 
Norges første Ramsarområde. Ramsarkonvensjonen er en internasjonal konvensjon om vern av 
våtmarker, og trådte i kraft 21. desember 1975 med formål å beskytte våtmarksområder. Norge har 
forpliktet seg til å sikre den økologiske funksjonen i Ramsarområdene våre gjennom bærekraftig 
forvaltning som bygger på beste tilgjengelige kunnskap om områdenes verdier og tålegrenser. 
 
Stortingsmeldingen Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld. St. 14 (2015–
2016)) sier at dersom viktige naturverdier står i fare for å bli forringet eller ødelagt i 
arealbeslutningssaker, er den foretrukne løsning i utgangspunktet å velge en annen lokalisering for 
tiltaket. Dette prinsippet er også i tråd med Ramsarkonvensjonens prinsipp om primært å unngå 
inngrep i våtmarksområder. Uansett hvilken av de tre jernbanetraseene som velges gjennom Hamar 
sentrum, vil Åkersvika naturreservat bli berørt. Det forventes derfor at prinsippene for økologisk 
kompensasjon blir fulgt videre i dette prosjektet.  
 
Prinsippene for økologisk kompensasjon følger det såkalte tiltakshierarkiet. Hierarkiet går ut på at 
det først skal legges vekt på og avsettes ressurser for å unngå inngrep i viktige naturområder. 
Dernest skal skader avbøtes, områder restaureres, og som siste utvei skal kompensasjonsarealer 
skaffes. 
 
I konsekvensutredningen er det gjort en vurdering av mulige kompensasjonsareal. Kompensasjon 
kan skje ved utvidelse av dagens reservat eller vern av våtmarksareal i tilknytning til et annet 
Ramsarområde i Sør-Norge. Det er viktig å poengtere at mulighetene for at inngrep kan erstattes 
med kompensasjonsareal med relativt like verdier og funksjoner, i tilknytning til Åkersvika 
naturreservat, er innskrenket i betydelig grad etter at kompensasjonsplanen for E6-utbyggingen er 
gjennomført. 
 
Fylkesmannen understreker at behandling av inngrep i Åkersvika naturreservat omfattes av mer enn 
kommunens vedtaksmyndighet etter plan- og bygningsloven. Det er Fylkesmannen som 
forvaltningsmyndighet som behandler søknader om tiltak i verneområdet. Fylkesmannen kan kun gi 
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dispensasjon for tiltak eller inngrep som ikke er i strid med verneforskriften. Fylkesmannen har 
myndighet til å avgjøre hvilke krav eller vilkår som må oppfylles før det kan settes i gang tiltak eller 
inngrep i naturreservatet. Større inngrep eller grenseendringer i verneområdet krever vedtak av 
Kongen i Statsråd.  
 
Fylkesmannen skal påse at det gjennom videre prosess med utarbeiding av reguleringsplan 
og miljøoppfølgingsplan, kompensasjonsplan, grenseendring og gjennomføring sikres at det 
blir null netto tap (jf. begrepet «no nett loss») av naturverdier i Åkersvika våtmarksområde. 
 
Det er fra nasjonalt hold bestemt at Dovrebanen Sørli - Brumunddal skal være et pilotprosjekt for 
kompensasjonstiltak for inngrep i naturvernområder. Fylkesmannen stiller seg positiv til dette og ser 
frem til videre samarbeide for å få til gode helhetsløsninger. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen mener at det er gjort et godt og grundig arbeid som belyser de tre alternativenes 
påvirkning på Åkersvika naturreservat. Det foreligger et omfattende kunnskapsgrunnlag, og mulige 
avbøtende og kompenserende tiltak er beskrevet. Vi merker oss positivt at det er gjort tiltak for å 
redusere arealbeslaget i Åkersvika sammenlignet med kommunedelplan fra 2016.  
 
Av konsekvensutredningen fremkommer det at østalternativene beslaglegger mer areal i Åkersvika 
naturreservat enn vestalternativet, og berører arealer av høyere biologisk kvalitet. Traseene i øst 
fører også til at Flagstadelvas deltaområde blir mer fragmentert med nye fysiske installasjoner i vann 
og på land som vil kunne skape barriereeffekter for trekkende dyrearter. Østtraseene har dermed 
størst samlet innvirkning på naturreservatet. Alternativ Vest kommer i konsekvensutredningen best 
ut av de tre traseene under fagtema naturmangfold, selv om også dette alternativet medfører store 
inngrep i reservatet.  
 
Den samlede belastningen på Åkersvika naturreservat er allerede stor, som et resultat av store 
infrastrukturtiltak og et stadig press fra omkringliggende virksomhet over mange årtier. Dette er 
beskrevet nærmere i konsekvensutredningen. Fylkesmannen mener det er grunn til å være særlig 
restriktiv til nye inngrep, for å sikre Åkersvikas økologiske funksjon og internasjonale status som 
Ramsarområde på sikt. 
 
Konklusjon 
Fylkesmannen viser til prinsippene i tiltakshierarkiet, hvor det ved arealplanlegging først og fremst 
skal unngås at viktige naturverdier går tapt. I saker hvor det finnes et alternativ som i større grad 
enn andre alternativer unngår inngrep i et viktig naturområde, skal dette alternativet velges. 
Alternativ Vest medfører et stort inngrep i naturreservatet, men inngrepet er mindre enn i 
østalternativene, både arealmessig og naturverdimessig. Fylkesmannen mener på bakgrunn av dette 
at det er grunnlag for å fremme innsigelse til de to østalternativene – Øst A og Øst C – med 
tilhørende trasévarianter.  
 
Furuberget naturreservat 
Furuberget naturreservat er et viktig kalkfuruskogsområde, med verdifulle kalkrike dammer og 
kalkmyr. I alle traséalternativer båndlegges arealer innenfor reservatet. Alle traseer planlegges 
imidlertid i tunnel under reservatet, slik at reservatet ikke direkte berøres av tiltaket.  
 
Fylkesmannen forutsetter at reservatet ikke blir direkte berørt på overflaten og at det settes inn 
tilstrekkelige tiltak slik at det heller ikke blir indirekte berørt, for eksempel når det gjelder vannstand 
og vannstrømmer. 
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Utvalgte naturtyper og prioriterte arter 
Vestalternativet berører to hule eiker på Høyensalodden. Hule eiker er utvalgte naturtyper, og viktige 
for det biologiske mangfoldet. Det er ifølge konsekvensutredningen ikke gjort spesielle artsfunn 
knyttet til trærne, men begge trær er verdsatt som lokalt viktige. Begge trær vil gå tapt ved utbygging 
av alternativ Vest. Skjerming av trærne i anleggsperioden er beskrevet som avbøtende tiltak for å 
forsøke å bevare naturverdiene.  
 
Østalternativene berører viktige naturverdier på området Børstad-Tommelstad. Alternativ Øst A 
berører seks registrerte naturtypeforekomster, hvorav to alleer og fire slåttemarker. Slåttemark er 
en av i alt seks utvalgte naturtyper. I to av slåttemarkene er det registrert dragehode (VU), som er en 
prioritert art. Begge disse slåttemarkene ligger innenfor anleggsbeltet. I alternativ Øst C berøres fire 
naturtypeforekomster, hvorav to alleer og to slåttemarker. Én av slåttemarkforekomstene 
inneholder dragehode. I dette alternativet er det lagt inn en buffersone på 10 meter, og det antas at 
inngrep kan unngås i anleggsfasen. Som avbøtende tiltak er markering av forekomstene med 
sperregjerder under anleggsperioden beskrevet.  
 
Fylkesmannen forutsetter at arbeidet med å i størst mulig grad ivareta naturverdiene tilknyttet 
utvalgte naturtyper og prioriterte arter fortsetter i reguleringsplanarbeidet. Videre forutsetter vi at 
nødvendige tiltak for å minimere konsekvensene sikres i videre planarbeid og forankres i 
reguleringsplanbestemmelser.  
 

3.5 Landbruk og jordvern 
 
Fylkesmannen viser til nasjonal jordvernstrategi og målet om å redusere årlig omdisponering av dyrka 
jord til under 4000 daa innen 2020. Kommunene skal i sine planer vurdere utbyggingsløsninger som 
sikrer landbrukets næringsgrunnlag og reduserer omdisponeringen av dyrka jord. Intercity-
utbyggingen gjennom regionen berører områder med regional til nasjonal verdi for jordbruket. 
Trasealternativ som beslaglegger verdifull dyrka jord utfordrer dermed det nasjonale jordvernmålet.   
 
I planprogrammet er det lagt særskilt vekt på at planarbeidet skal belyse konsekvenser for matjord 
og muligheter for avbøtende jordverntiltak. Planområdet er utvidet til å omfatte to østalternativ, 
hvor Øst C er en optimalisert østlig linje hvor hovedmålet har vært å nå fjell så tidlig som mulig, for å 
redusere beslag av jordbruksareal. I alternativ Øst C går jernbanen i kulvert 270 m før 
tunnelinnslaget. 
 
Konsekvensutredning av ikke-prissatte fagtema gir en oversikt over beslag av jordbruksareal for de 
ulike alternativene. Alternativet med stasjonsplassering i vest går i hovedsak gjennom utbygd areal 
eller i tunnel, og berører ikke dyrka mark. Alternativ med stasjonsplassering i øst går gjennom 
jordbruksområdet på Børstad-Tommelstad. Alternativ Øst A medfører permanent beslag av ca. 73 
daa fulldyrka jord og midlertidig beslag av ca. 103 daa fulldyrka jord. Alternativ Øst C medfører 
permanent beslag av ca. 24 daa fulldyrka jord og midlertidige beslag av ca. 76 daa. 
 
Fylkesmannens vurdering: 
Fylkesmannen mener at konsekvensutredningen gir en god beskrivelse av inngrep i og beslag av 
jordbruksareal i området Børstad – Tommelstad for de to østalternativene. For alternativ Øst A er 
det i tillegg pekt på at jernbanetraseen vil komme nær tunet på gårdene, og begge gårdene vil være 
avhengig av å krysse jernbanetraseen for å få tilgang på gårdens jordbruksareal, noe som gir 
driftsmessige utfordringer. 
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Alternativ Øst C er en optimalisert løsning når det gjelder arealbeslag ved Børstad-Tommelstad, og 
er betydelig forbedret i forhold til det opprinnelige østalternativet. Permanent og midlertidig 
arealbeslag er redusert i Øst C. For dette alternativet er det kun Børstad gård som blir berørt. 
Etablering av kulvert mellom Oluf Melvolds gate og Børstad-alleen (270 m), med tilrettelegging for 
dyrking over, reduserer arealbeslaget og gir lettere tilgang til jordbruksarealene. 
 
Konsekvenser for jordbruksdrifta i anleggsperioden vil være betydelige for begge alternativ i øst. 
 
Fylkesmannen vil påpeke at begge alternativ i øst også gir uheldige arronderingsmessige 
konsekvenser og driftsmessige ulemper som følge av oppdeling av jordbruksarealene, og dårligere 
tilkomst. Dette gir igjen en økt fare for utbyggingspress på restareal, spesielt i områder som grenser 
inn mot eksisterende bolig-/byggeområder. 
 
Jernbanetraseen deler opp et område registrert som verdifullt kulturlandskap, Åkersvika Id 
KF00000645, med naturreservat i kombinasjon med åpne jordbruksareal. Området er rikt på 
kulturminner med tett forekomst av automatisk fredete kulturminner. 
 
Fylkesmannen vil videre påpeke at etablering av kulvert med tilrettelegging for dyrking over (Øst C) 
er utfordrende, og at det i andre prosjekt har vist seg å være vanskelige få tilfredsstillende 
dyrkingsforhold. 
 
Avbøtende tiltak er beskrevet i konsekvensutredningen. Etablering av dyrkbar kulvert ved 
Tommelstad i alternativ Øst A er vurdert. Dette vil gi et redusert arealbeslag på 10-15 daa, og gi 
bedre arrondering og driftsmessige forhold. Videre vil bruk av støttemurer langs skjæringer bidra til 
redusert arealbeslag. Dette er imidlertid tiltak som vil ha begrenset innvirkning på totalbeslaget. 
 
Avbøtende tiltak knyttet til massehåndtering og tilbakeføring til dyrkajord etter anleggsfasen er etter 
Fylkesmannens mening godt ivaretatt i forslag til planbestemmelser og retningslinjer. Jordvern skal 
inngå som et eget tema i miljøoppfølgingsplanen for prosjektet. Det skal tas hensyn til drenering, 
vanningsanlegg, disponering og tilbakeføring av jordbruksareal og jordbehandling. Det skal 
utarbeides en plan for bruken av jordressursene og kompensasjon for tapt jordbruksareal. Krav 
knyttet til reguleringsplanleggingen gir grunnlag for å begrense negative konsekvenser for 
jordvernet, og for framtidig drift av jordbruksområdene som blir berørt av jernbaneutbyggingen. 
 
Konklusjon: 
Fylkesmannen viser til nasjonal jordvernstrategi og mener at det er grunnlag for å fremme 
innsigelse til alternativ Øst A. Trasealternativet medfører store permanente og midlertidige beslag 
av dyrka jord av svært god jordkvalitet, og gir vesentlige negative virkninger for et større 
sammenhengende område med verdifulle jordbruksareal. Den nye jernbanetraseen vil bli en 
barriere i et verdifullt kulturlandskap, og den medfører en uheldig oppdeling av gjenværende 
jordbruksareal som gir store driftsmessige ulemper. Oppdeling av jordbruksarealene, og ulemper 
knyttet til framtidig drift kan videre føre til økt utbyggingspress på restarealene. Dette vil bidra 
ytterligere til en utvikling i strid med nasjonale jordvernmålsettinger.  
 
Fylkesmannen mener det ikke er beskrevet hensiktsmessige avbøtende tiltak som i tilstrekkelig grad 
vil kompensere for de uheldige virkningene knyttet til alternativ Øst A.  
 
Sett i lys av at ny jernbanetrase beslaglegger svært store arealer dyrka jord gjennom regionen, og at 
det foreligger trasealternativ både i øst og i vest som gir betydelig lavere beslag eller ikke medfører 
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beslag av fulldyrka jord, mener Fylkesmannen alternativ Øst A er klart uheldig ut fra jordvernhensyn 
og i strid med nasjonal jordvernstrategi, noe som gir grunnlag for innsigelse til dette 
trasealternativet. 
 
Fylkesmannen ser positivt på at Bane NOR har utredet en alternativ jernbanetrase i øst (Øst C), som 
ivaretar jordvernhensynet i større grad enn det opprinnelige øst-alternativet. Flytting av tunellinnslag 
mot sør kombinert med dyrkbar kulvert mellom Oluf Melvolds gate og Børstad-alleen gir en 
reduksjon i permanent beslag av fulldyrka jord fra 73 til 24 daa, og midlertidig beslag av fulldyrka 
jord fra 103 til 76 daa. Trasealternativet gir ikke like omfattende oppdeling av jordbruksarealene, og 
dermed mindre driftsmessige konsekvenser enn alternativ Øst A. Fylkesmannen vil presisere at 
dette forutsetter at krav om etablering av kulvert sikres gjennom juridisk forankring i 
planbestemmelsene, og at etablering av kulvert slik det er beskrevet i planmaterialet legges til grunn 
som en forutsetning i den videre reguleringsplanleggingen. 
 
Oppgradering og utbygging av dobbeltspor gjennom regionen er et infrastrukturtiltak med stor 
samfunnsnytte som vil bidra til å nå nasjonale mål og forventninger knyttet til miljøvennlige og 
framtidsrettede transportsystem. Intercity-satsingen skal blant annet knytte bo- og 
arbeidsområdene sammen og bidra til reduserte klimagassutslipp. Dette er nasjonale interesser 
som må veies opp mot andre nasjonalt viktige hensyn som jordvernet. 
 
Fylkesmannen mener at også utbygging av ny jernbanetrase i tråd med alternativ Øst C gir 
konsekvenser som er i strid med målsettingene i nasjonal jordvernstrategi. Konsekvenser for 
jordvernet må sees i sammenheng med arealbeslag for utbyggingsstrekning Sørli – Brumunddal i sin 
helhet. Store beslag av dyrka jord totalt i Stange og Ringsaker gir grunnlag for å være særdeles 
restriktiv når det gjelder nye trasevalg som medfører beslag av dyrka jord. 
 
Fylkesmannen mener videre at konsekvenser knyttet til det konkrete arealbeslaget av fulldyrka jord 
også må sees i sammenheng med andre negative konsekvenser av alternativ Øst C. Det 
optimaliserte trasealternativet gir fortsatt en barriere i et verdifullt kulturlandskap, medfører 
driftsmessige ulemper, og gir en oppstykking som kan føre til økt press på utbygging av restareal av 
dyrka jord inn mot dagens boligbebyggelse. Fylkesmannen mener at den samlede belastningen gir 
grunnlag for innsigelse også til trasealternativ Øst C. 
 

3.6 Samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
 
KMD har i sin bestilling til planarbeidet lagt vekt på jernbaneutbyggingens virkning for byutvikling i 
Hamar, og viser til at Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal 
legges til grunn for planarbeidet. Vedtatt planprogram slår fast at byutvikling, knutepunkt og 
mobilitet er svært viktige tema i utredningsarbeidet. 
 
Gjennom Fagrapport andre samfunnsmessige virkninger er ringvirkninger av etablering av ny jernbane 
med stasjon i Hamar, og regional og lokal betydning av dette tiltaket vurdert.  
 
Hamar kommune har i sin behandling av planforslaget pekt på det de mener er mangler ved 
vurderingene av andre samfunnsmessige virkninger ved alternativ Øst. Kommunen mener at 
stasjonsplassering i øst vil medføre endringer i vei- og bussystem, noe som i for liten grad er 
hensyntatt i Bane NORs vurdering. Kommunen mener at utredningene i svært stor grad tar 
utgangspunkt i nåsituasjonen, og at stasjonsplassering i øst vil være en faktor som grunnleggende vil 
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endre forutsetningene for konklusjonene i fagrapporten. Omlandet til Hamar by er også for lite 
vektlagt ved vurdering av stasjonsplassering. 
 
Fylkesmannens vurdering: 
Fylkesmannen mener at det framlagte utredningsmaterialet gir et godt grunnlag for å vurdere hvilke 
ringvirkninger valg av framtidig stasjonsplassering vil få for Hamar som by og som regionsenter, på 
kort og lang sikt. De ulike alternativene er rangert ut fra ulike tidsaspekt, på kort sikt (2034) og lang 
sikt (2074). Det foreligger et omfattende kunnskapsgrunnlag og det er gjort relevante vurderinger 
som på en god måte svarer ut bestillingen i planprogrammet.  
 
Fagrapporten inneholder kartlegginger og beregninger/framskrivinger knyttet til 
reisemiddelfordeling, trafikkavvikling og veisystem, parkering, kollektivtrafikk/-transport, gange og 
sykkel. Den kvantitative delen av utredningen konkluderer med at stasjonsplassering i vest i størst 
grad bidrar til å nå nullvekstmålet. Det er særskilt andel gange mellom stasjon og målpunkt som 
kommer dårligere ut for alternativ øst. 
 
Fylkesmannen mener at med dagens struktur når det gjelder boliger, arbeidsplasser og andre 
sentrale funksjoner er det grunnlag for å konkludere med at dagens stasjonsplassering gir den beste 
løsningen for å legge til rette for klima- og miljøvennlige reiser, og dermed bidra til å nå 
nullvekstmålet på kort og mellomlang sikt. Fylkesmannen vil påpeke at muligheter for omlegging av 
busstilbud og ny tilrettelegging for sykkel gjennom byen ikke er nærmere vurdert, noe som er en 
svakhet ved de forutsetninger som Bane NOR har lagt til grunn. Omlegging og tilpassing av øvrig 
kollektivtilbud i Hamar vil være et kompenserende tiltak som reduserer ulempene knyttet til 
alternativ Øst. Fylkesmannen støtter kommunens vedtakspunkt om at dette er et avbøtende tiltak 
som burde vært tillagt mer vekt. 
 
Det er knyttet større usikkerhet til virkninger på lang sikt. Framtidig byutvikling, lokalisering av 
framtidige boliger og arbeidsplasser og utvikling av transport- og veisystem vil bli påvirket av valg av 
stasjonsplassering, og dette vil igjen ha betydning for reisemiddelfordeling på lang sikt.  
 
Det er et stort fortettings- og utviklingspotensial i Hamar by jfr. Fagrapport andre samfunnsmessige 
virkninger, noe som også er synliggjort gjennom kommunens pågående revisjon av sentrumsplanen. 
Det er lagt til rette for utbygging i områdene rundt dagens stasjon (godsområdet, Tjuvholmen) og 
østover mot en stasjonsplassering ved Vikingskipet (Espern). I tillegg er det avsatt areal for framtidig 
boligbygging både nord (Søndre Lund/Stavsberg) og øst (Ridabu) for dagens bybebyggelse, og sør for 
Åkersvika i Stange (Åkershagan).  
 
Eksisterende boligstruktur og bosettingsmønster ligger imidlertid fast, og Fylkesmannen mener at 
det er lite trolig at befolkningsutvikling og utbygging av nye boligområder vil være så omfattende at 
hovedtyngdepunkt for bosetting i Hamar endres vesentlig også på lang sikt. De aller fleste boliger og 
arbeidsplasser i Hamar vil fortsatt ligge der de ligger i dag, også på lang sikt. Dette betyr at en større 
andel av Hamars befolkning vil ha tilgang til stasjonen uten bruk av bil med stasjonsplassering i vest 
også på lang sikt.  
 
Fylkesmannen viser til reisemiddelkartleggingen som viser at Hamar har en stor andel innpendling 
(40%), og en stor andel av de togreisende har gangavstand til sine målpunkt (42%). Dette bidrar til at 
Hamar har en viktig rolle i et felles bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen.  
 
Tilkobling til Rørosbanen og etablering av pendel Oslo – Elverum er vurdert i planarbeidet, og 
virkninger for togtilbudet til Elverum og til kommunene i Østerdalen er synliggjort. I den 
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samfunnsøkonomiske analysen er trafikantnytten vurdert. Pendel Oslo – Elverum vil gi en gevinst for 
reisende mellom Elverum og Oslo, da de slipper togbytte i Hamar. Samtidig vil en rekke passasjerer 
få ulemper knyttet til at overgangen mellom Dovrebanen og Rørosbanen flyttes til Elverum. 
Reisende mellom Østerdalen og Oslo vil fortsatt få ett togbytte (i Elverum), og reisende mellom 
Elverum og stasjoner nord for Hamar vil fortsatt få togbytte i Hamar. Reisende mellom Østerdalen 
og stasjoner nord for Hamar vil få to togbytter. Bane NOR viser til at dersom det i framtiden er 
passasjergrunnlag for økt frekvens mellom Elverum og Hamar, kan togtilbudet økes uavhengig av 
valg av stasjonsløsning. 
 
Fagrapportens kvalitative del omhandler arealbruk og byutvikling, og vurderer hvordan 
stasjonsplassering samhandler med bystrukturen og hvilket alternativ som gir potensiale for størst 
og best ringvirkninger. Konklusjoner fra utredningene om mobilitet og om byutvikling er 
sammenfallende på flere områder når det gjelder stasjonsplassering. Ringvirkninger som er positive 
for byutvikling er også positive for mobilitet, på grunn av sammenhengen mellom arealbruk og 
bevegelser i byen. 
 
Fylkesmannen mener at stasjonsplassering i vest (dagens stasjon) på kort sikt i større grad bidrar til 
en utvikling i Hamar by, og for tilhørende bo- og arbeidsregion som er i tråd med føringer i Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Stasjonsplassering i øst vil ikke i 
like stor grad gi en ønsket måloppnåelse. Dagens stasjonsplassering er god med tanke på nærhet til 
bykjernen og områder med aktivitet og byliv. En framtidig stasjonslokalisering i vest vil være et godt 
bidrag til å nå kommunens egne målsettinger om fortetting og økt aktivitet i sentrum, og gir en 
videreutvikling av et eksisterende knutepunkt. På lang sikt vil byutviklingens retning og omfang 
avgjøre hvilke tilbud som til enhver tid er tilgjengelig i tilknytning til et framtidig knutepunkt. Valg av 
framtidig stasjonsplassering vil i stor grad påvirke denne utviklingen. 
 
Fylkesmannen mener at en stasjonsplassering i vest gir større forutsigbarhet også på lang sikt, for 
knutepunktutvikling og for utvikling av sentrumsområdet i Hamar. Det er større usikkerhet knyttet til 
disse temaene med en stasjonsplassering i øst. En utvikling av stasjonsområdet og tilgrensende 
areal i østalternativet vil skje i konkurranse med store tilgjengelige utbyggingsareal nærmere dagens 
sentrum. Stasjonsplassering i øst kan føre til en to-deling av sentrum, noe som kan gi byspredning 
heller enn en utvikling av en mer kompakt Hamar by. 
 
Konklusjon: 
Fylkesmannen anbefaler at alternativ vest legges til grunn for framtidig regulering.  
 
Vår anbefaling er resultat av en samlet vurdering, hvor vi legger særskilt vekt på at vest-alternativet 
ivaretar eksisterende korte avstander mellom viktige målpunkt i Hamar. Dette alternative gir gode 
forutsetninger for å bidra positivt til å nå nullvekstmålet, på kort og lang sikt, gjennom at det 
tilrettelegges for at vekst i persontransport kan dekkes gjennom kollektivtransport, gange og sykkel. 
 
Fylkesmannen mener videre at alternativ vest legger best til rette for en byutvikling i tråd med 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og vil bidra til en 
kompakt byutvikling med redusert transportbehov. 
 
Fylkesmannen viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og 
mener det er grunnlag for å fremme innsigelse til trasealternativ Øst A og Øst C.  
 
Fylkesmannen mener at de utredninger som er gjennomført, og det grundige og omfattende 
grunnlagsmaterialet som ligger til grunn for Bane NORs anbefaling, viser at en utbygging av ny 
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stasjon ved Vikingskipet vil føre til en utvikling i strid med målene i de statlige planretningslinjene. På 
kort sikt legger alternativet dårlig til rette for at vekst i persontransport kan dekkes gjennom 
kollektivtransport, gange og sykkel. Alternativet legger ikke til rette for en kompakt byutvikling, men 
vil føre til en fragmentering av sentrumsfunksjoner og derigjennom byspredning. 
 
Plandokumentene beskriver avbøtende tiltak som kan kompensere for uheldige konsekvenser av 
stasjonsetablering i øst. Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at de avbøtende tiltak som er beskrevet 
gir grunnlag for å kunne si at alternativ øst ikke bidrar til en utvikling i strid med Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det vil ta lang tid før byen blir 
like kompakt med stasjonsplassering i øst, og vi er da utenfor den planlagte tidsramma som er satt 
til 2074.  

4 Kommunens vurdering og vektlegging av lokaldemokrati 

Fylkesmannen viser til brev fra KMD datert 03.09.2019 hvor det er vist til regjeringens føringer om at 
det skal legges stor vekt på lokaldemokratiet i plan- og bygningssaker. Fylkesmennenes medvirkning 
i den kommunale arealplanleggingen er viktig for å ivareta nasjonale og vesentlige regionale 
hensynene. Samtidig skal fylkesmennene være varsomme med å overprøve beslutninger som hører 
til det lokalpolitiske skjønnet. 
 
Fylkesmannen tar til etterretning at det ikke er samsvar mellom Bane NORs anbefalinger, og 
kommunens vurderinger når det gjelder målsettinger med og føringer for blant annet framtidig 
byutvikling i Hamar. Fagrapporten peker på aktuelle avbøtende tiltak som vil ha betydning for de 
langsiktige virkningene av ulike valg av stasjonsplassering. Gjennomføring av disse tiltakene, for å 
redusere uheldige virkninger for både transportvalg og byutvikling, krever et målrettet fokus og 
satsing fra kommunens side. Det må legges aktivt til rette for å sikre den utviklings- og 
investeringsvilje som skal til for å utvikle et nytt semi-urbant kollektivknutepunkt ved Vikingskipet 
parallelt med en utvikling av Hamar sentrum. 
 
Ulemper ved vestalternativet er i første rekke knyttet til landskapsvirkning av kulvert i Hamarbukta. 
Hamar kommune har lagt særlig vekt på at stedlige kvaliteter og da spesielt kontakten med Mjøsa 
burde vært grundigere vurdert under byutvikling. 
 
Den historiske Hamar by og forbindelsen til Mjøsa blir mest påvirket i vestalternativet, men de 
uheldige virkningene er betydelig redusert med en senket kulvert. Fylkesmannen mener derfor at 
dette planforslaget imøtekommer Hamar kommunes ønsker om å legge vekt på tilgangen til Mjøsa i 
stor grad.  

5 Fylkesmannens anbefaling 

De fagtema som i særlig grad skiller de ulike trasealternativene er naturmangfold og forholdet til 
Åkersvika naturreservat, jordvern og målsettinger knyttet til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. For øvrige fagtema er det synliggjort dels store konsekvenser, men dette er 
ikke konsekvenser som etter Fylkesmannens mening er direkte utslagsgivende for valg av alternativ. 
 
Fylkesmannen anbefaler at kommunedelplanen vedtas med trasealternativ vest.  
 
Fylkesmannen slutter seg til Bane NORs vurderinger når det gjelder måloppnåelse for alternativ Vest 
i forhold til nasjonale føringer og målsettinger med Intercity-utbyggingen. 
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Fylkesmannen mener det må legges vekt på at alternativ Vest har mindre uheldige konsekvenser 
enn begge alternativene i øst innenfor de fleste fagtema som er vurdert i konsekvensutredningen. 
Ulemper ved vestalternativet er i første rekke knyttet til landskapsvirkning av kulvert i Hamarbukta. 
Den historiske Hamar by og forbindelsen til Mjøsa blir mest påvirket av vestalternativet. I det 
optimaliserte vestalternativet er imidlertid de uheldige virkningene redusert. De positive virkningene 
for framtidig byutvikling er synliggjort gjennom utredningsarbeidet, og et vestalternativ vil gi positive 
ringvirkninger til Hamar bysentrum. 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til alternativ Øst A.  
 
Trasealternativet har store negative, og i stor grad uopprettelige, konsekvenser for Åkersvika 
naturreservat og er i strid med Norsk handlingsplan for naturmangfold og internasjonale 
forpliktelser knyttet til Ramsar-konvensjonen. Alternativet innebærer beslaglegging av store areal 
fulldyrka jord, og skaper en barriere i et viktig jordbruks- og kulturlandskap. Alternativet med 
stasjonsplassering ved Vikingskipet gir i tillegg uheldige virkninger knyttet til byspredning og 
nullvekstmålet jfr Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til alternativ Øst C.  
 
Trasealternativet har store negative, og i stor grad uopprettelige, konsekvenser for Åkersvika 
naturreservat og er i strid med Norsk handlingsplan for naturmangfold og internasjonale 
forpliktelser knyttet til Ramsar-konvensjonen. Alternativet er optimalisert i forhold til alternativ Øst 
A, og gir lavere arealbeslag og mindre driftsmessige ulemper. Alternativet medfører imidlertid 
fortsatt beslag av fulldyrka jord, og bidrar til en barrierevirkning i et viktig jordbruks- og 
kulturlandskap, og til en uheldig oppdeling av jordbruksarealene.  Stasjonsplassering ved 
Vikingskipet gir uheldige virkninger knyttet til byspredning og nullvekstmålet jfr Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
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Kommunedelplan for dobbelspor gjennom Hamar 
 
Fylkesrådmannens innstilling til vedtak: 
 

 
1. IC-utbyggingen vil styrke målsettingen om et felles bo- og arbeidsmarked i 

Mjøsregionen. Dobbeltsporet vil redusere reisetiden, bedre punktligheten og øke 
kapasiteten. Kapasitetsøkningen vil også gi bedre vilkår for godstransporten. 

 
2. Fylkesutvalget merker seg positivt at planforslaget nå er vesentlig forbedret i alle 

traséalternativene, og inneholder en framtidsrettet tilkobling til Rørosbanen gjennom en 
tilsving som gjør det mulig å kjøre tog mot Elverum fra begge retninger på Dovrebanen 
uten å vende på Hamar stasjon. 

 
3. Fylkesutvalget anbefaler at alternativ Vest legges til grunn for videre planlegging. Vest 

vurderes å ha høyest måloppnåelse. Fylkesutvalget vil spesielt vektlegge hensynet til 
god måloppnåelse av nasjonale og regionale målsettinger, sentral stasjonsplassering 
med nærhet til arbeidsplasser, boliger, servicefunksjoner, utdannings- og 
kulturinstitusjoner mv. Alternativ Vest vil styrke nødvendig framdrift knyttet til fremføring 
av Intercity til Lillehammer innen 2034. I tillegg vil bevaring og bruk av dagens 
jernbanestasjon styrke Hamar som jernbanebyen i landet. 

 
4. Fylkesutvalget forutsetter at hensynet til minst mulig barrierevirkning legges til grunn for 

jernbanetiltaket i Vest-alternativet. Planforslaget bør sikre tilbakeføring av opprinnelig 
strandlinje i størst mulig grad. Nødvendig avtrykk av kulverten bør gjøres så liten som 
mulig både høydemessig og i utstrekning, ha god arkitektonisk utforming i synlige deler 
og tilrettelegges for ferdsel og opphold. Det bør ikke etableres et nytt landområde foran 
byen, i form av masseoppfylling over og langs med kulverten. Fylkesutvalget legger 
vekt på størst mulig vannspeil i Hamarbukta, og at det for vest-alternativet etableres en 
løsning slik at det alltid vil være vann av en viss høyde i vannspeilet. 

Saksframlegg
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5. Etter fylkesutvalgets vurdering vil en stasjonsplassering ved Vikingskipet svekke 

koblingene mellom Mjøsregionen og Osloregionen og gjøre det mindre attraktivt å 
pendle med tog inn til Hamar. Dette som følge av større avstand til viktige 
sentrumsfunksjoner og arbeidsplasser, samt lengre reisetid og økte kostnader for den 
reisende som følge av behovet for lokal kollektivtransport til/fra stasjonen. Alternativ Øst 
vil svekke regionens målsettinger knyttet til utvikling av en mer attraktiv region gjennom 
å knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen og skape et mer konkurransedyktig 
transporttilbud.  

 
6. Planforslaget framstår ikke entydig. Fylkesutvalget forutsetter at underliggende plankart 

ikke er en del av foreliggende planforslag.  
 

7. Fylkesutvalget forutsetter at i planforslaget alternativ Øst A og C på dette plannivået 
ikke skal legges til rette for utbygging mot sjøfronten utenfor eldre bystruktur i henhold 
til byplanen fra 1848.  

 
8. Fylkesutvalget forutsetter at kulvertløsningens konstruksjoner ikke bygges høyere enn 

det dimensjonerende flomhøyde tilsier. Høyden som nå er fastlagt i kommunedelplanen 
kan ikke heves i neste plannivå. Bestemmelse punkt 1.2.2 § 2-1 må endres på dette 
punktet. 

 
9. En eventuell optimalisering av kulvertløsningen som innebærer flytting av tiltak og 

inngrep østover må ikke komme i konflikt med det forskriftsfredete anlegget ved 
jernbaneverkstedet. Fylkesutvalget er bekymret for nærføringen til Ringstallen, og 
forutsetter at planene ikke innebærer behov for rivning av hele eller deler av den fredete 
bygningen. 

 
10. Fylkesutvalget fraråder at det åpnes for utbygging på sjøsiden av dagens 

Jernbaneområde, på grunn av uavklarte kulturminneforhold, ref. 
konsekvensutredning/planbeskrivelse punkt 6.1 og punkt 12.3.  

 
11. Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016-2021, må tas inn i 

planbeskrivelsens kap. 2.4.  Det må foretas en vurdering av vannforskriftens §12, om 
nye inngrep.  Det bør tas inn vurderinger av påvirkning på vannkvalitet, særlig i 
Hamarbukta og Koigenområdet, som underlagsdokument til kommunedelplanen. 
Eventuelt må dette legges særlig vekt på i prosessen med reguleringsplan. 

 
12. Fylkesutvalget forutsetter fortsatt tett dialog mellom partene i forkant av endelig 

planvedtak, spesielt knyttet til formulering av bestemmelser og retningslinjer. Ut fra en 
helhetlig vurdering fremmer fylkesutvalget innsigelse til en stasjonsplassering ved 
Vikingskipet og alternativ Øst. Dette som følge av manglende måloppnåelse av 
nasjonale og regionale målsettinger om kompakt by, redusert transportbehov, jordvern, 
styrke klima- og miljøvennlige transportformer og knytte bo- og arbeidsområdene godt 
sammen. Det vises her til Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging 
(2019) og Statlige retningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging 
(2014), Nasjonal jordvernstrategi, Fylkesdelplan for samordnet miljø-areal- 
otransportutvikling (SMAT) i Hamarregionen (2009) og uttalte målsettinger i regionale 
planstrategier. 
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13. Fylkesutvalget forutsetter at det i planforslag alternativ Vest på dette plannivået, ikke 
skal legges til rette for utbygging på arealene over og rundt kulvert. Fylkesutvalget 
fremmer innsigelse til alternativ Vest, variant med bebyggbart lokk over kulvert. 

 
14. Alternativ Øst vil medføre økte drifts- og investeringskostnader for busstransport og 

tilførselsveger for gange og sykkel. Det er etter fylkesutvalgets vurdering store 
usikkerheter knyttet til de økte kostnadene. Fylkesutvalget fraråder alternativ Øst som 
følge av  stengning av  Stangevegen og lange perioder med dårlig framkommelighet og 
omlegging av sentrale innfartsveger. 

 
Fylkesutvalgets behandling av sak 20/2020 i møte den 18.02.2020: 
 
Vedtak: 
 
1. InterCity-utbyggingen er av stor nasjonal betydning, og er et av Norges viktigste 
samferdselsprosjekt. Utbyggingen knytter sammen og øker kapasiteten på regionale, nasjonale 
og internasjonale korridorer, og vil danne grunnlaget for et effektivt transportsystem for 
reisende.  Dobbeltsporet vil redusere reisetiden, bedre punktligheten og øke kapasiteten. 
Kapasitetsøkningen vil også gi bedre vilkår for godstransporten. InterCity-utbyggingen vil styrke 
målsettingen om å utvikle Mjøsbyen som en felles bo- og arbeidsregion, og knytte hele 
Innlandet tettere sammen. 
  
2. Fylkesutvalget merker seg positivt at planforslaget nå er vesentlig forbedret i alle 
traséalternativene, og inneholder en framtidsrettet tilkobling til Rørosbanen gjennom en tilsving 
som gjør det mulig å kjøre tog gjennom Østerdalen fra begge retninger på Dovrebanen uten å 
vende på Hamar stasjon. Fylkesutvalget vil videre påpeke at, uavhengig av trasevalget, må det 
tilrettelegges for en raskest mulig elektrifisering av Røros og Solørbanen for å oppnå en effektiv, 
fleksibel og positiv miljømessig avvikling av gods- og persontrafikken mellom sør og nord. 
  
3. Fylkesutvalget anbefaler at alternativ Vest legges til grunn for videre planlegging. Vest 
vurderes å ha høyest måloppnåelse. Fylkesutvalget vil spesielt vektlegge hensynet til god 
måloppnåelse av nasjonale og regionale målsettinger, sentral stasjonsplassering med nærhet til 
arbeidsplasser, boliger, servicefunksjoner, utdannings- og kulturinstitusjoner mv.  Alternativ Vest 
vil styrke nødvendig framdrift knyttet til fremføring av Intercity til Lillehammer og Dovrebanen 
videre nordover innen 2034. I tillegg vil bevaring og bruk av dagens jernbanestasjon styrke 
Hamar som jernbanebyen i landet. 
  
4. Fylkesutvalget forutsetter at hensynet til minst mulig barrierevirkning legges til grunn for 
jernbanetiltaket i Vest-alternativet. Planforslaget bør sikre tilbakeføring av opprinnelig strandlinje 
i størst mulig grad. Nødvendig avtrykk av kulverten bør gjøres så liten som mulig både 
høydemessig og i utstrekning, ha god arkitektonisk utforming i synlige deler og tilrettelegges for 
ferdsel og opphold. Det bør ikke etableres et nytt landområde foran byen, i form av 
masseoppfylling over og langs med kulverten. Fylkesutvalget legger vekt på størst mulig 
vannspeil i Hamarbukta, og at det for vest-alternativet etableres en løsning slik at det alltid vil 
være vann av en viss høyde i vannspeilet. 
  
5. Etter fylkesutvalgets vurdering vil en stasjonsplassering ved Vikingskipet svekke koblingene 
mellom Mjøsregionen og Osloregionen og gjøre det mindre attraktivt å pendle med tog inn til 
Hamar. Dette som følge av større avstand til viktige sentrumsfunksjoner og arbeidsplasser, 
samt lengre reisetid og økte kostnader for den reisende som følge av behovet for lokal 
kollektivtransport til/fra stasjonen. Alternativ Øst kan svekke regionens målsettinger knyttet til 
utvikling av en mer attraktiv region gjennom å knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen og 
skape et mer konkurransedyktig transporttilbud. 
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6. Planforslaget framstår ikke entydig. Fylkesutvalget forutsetter at underliggende plankart ikke 
er en del av foreliggende planforslag. 
  
7. Fylkesutvalget forutsetter at i planforslaget alternativ Øst A og C på dette plannivået ikke skal 
legges til rette for utbygging mot sjøfronten utenfor eldre bystruktur i henhold til byplanen fra 
1848. 
  
8. Fylkesutvalget forutsetter at kulvertløsningens konstruksjoner ikke bygges høyere enn det 
dimensjonerende flomhøyde tilsier. Høyden som nå er fastlagt i kommunedelplanen kan ikke 
heves i neste plannivå. Bestemmelse punkt 1.2.2 § 2-1 må endres på dette punktet.  
  
9. En eventuell optimalisering av kulvertløsningen som innebærer flytting av tiltak og inngrep 
østover må ikke komme i konflikt med det forskriftsfredete anlegget ved jernbaneverkstedet. 
Fylkesutvalget er bekymret for nærføringen til Ringstallen, og forutsetter at planene ikke 
innebærer behov for rivning av hele eller deler av den fredete bygningen.  
  
10. Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016-2021, må tas inn i 
planbeskrivelsens kap. 2.4. Det må foretas en vurdering av vannforskriftens §12, om nye 
inngrep. Det bør tas inn vurderinger av påvirkning på vannkvalitet, særlig i Hamarbukta og 
Koigenområdet, som underlagsdokument til kommunedelplanen. Eventuelt må dette legges 
særlig vekt på i prosessen med reguleringsplan.  
  
11. Fylkesutvalget forutsetter fortsatt tett dialog mellom partene i forkant av endelig planvedtak, 
spesielt knyttet til formulering av bestemmelser og retningslinjer.  
  
12. Fylkesutvalget forutsetter at det i planforslag alternativ Vest på dette plannivået, ikke skal 
legges til rette for utbygging på arealene over og rundt kulvert. Fylkesutvalget fremmer 
innsigelse til alternativ Vest, variant med bebyggbart lokk over kulvert. 
  
13. Alternativ Øst vil medføre økte drifts- og investeringskostnader for busstransport og 
tilførselsveger for gange og sykkel. Det er etter fylkesutvalgets vurdering store usikkerheter 
knyttet til de økte kostnadene. Fylkesutvalget fraråder alternativ Øst på grunn av manglende 
måloppnåelse av nasjonale og regionale målsettinger om kompakt by, redusert transportbehov, 
jordvern, styrke klima- og miljøvennlige transportformer og knytte bo- og arbeidsområdene godt 
sammen. I tillegg vil dette følge til stengning av Stangevegen og lange perioder med dårlig 
framkommelighet og omlegging av sentrale innfartsveger. 
 
 
Fylkesrådmannens innstilling til vedtak: 
 

 
1. IC-utbyggingen vil styrke målsettingen om et felles bo- og arbeidsmarked i 

Mjøsregionen. Dobbeltsporet vil redusere reisetiden, bedre punktligheten og øke 
kapasiteten. Kapasitetsøkningen vil også gi bedre vilkår for godstransporten. 

 
1. Fylkesutvalget merker seg positivt at planforslaget nå er vesentlig forbedret i alle 

traséalternativene, og inneholder en framtidsrettet tilkobling til Rørosbanen gjennom en 
tilsving som gjør det mulig å kjøre tog mot Elverum fra begge retninger på Dovrebanen 
uten å vende på Hamar stasjon. 

 
1. Fylkesutvalget anbefaler at alternativ Vest legges til grunn for videre planlegging. Vest 

vurderes å ha høyest måloppnåelse. Fylkesutvalget vil spesielt vektlegge hensynet til 
god måloppnåelse av nasjonale og regionale målsettinger, sentral stasjonsplassering 
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med nærhet til arbeidsplasser, boliger, servicefunksjoner, utdannings- og 
kulturinstitusjoner mv. Alternativ Vest vil styrke nødvendig framdrift knyttet til fremføring 
av Intercity til Lillehammer innen 2034. I tillegg vil bevaring og bruk av dagens 
jernbanestasjon styrke Hamar som jernbanebyen i landet. 

 
1. Fylkesutvalget forutsetter at hensynet til minst mulig barrierevirkning legges til grunn for 

jernbanetiltaket i Vest-alternativet. Planforslaget bør sikre tilbakeføring av opprinnelig 
strandlinje i størst mulig grad. Nødvendig avtrykk av kulverten bør gjøres så liten som 
mulig både høydemessig og i utstrekning, ha god arkitektonisk utforming i synlige deler 
og tilrettelegges for ferdsel og opphold. Det bør ikke etableres et nytt landområde foran 
byen, i form av masseoppfylling over og langs med kulverten. Fylkesutvalget legger 
vekt på størst mulig vannspeil i Hamarbukta, og at det for vest-alternativet etableres en 
løsning slik at det alltid vil være vann av en viss høyde i vannspeilet. 

 
1. Etter fylkesutvalgets vurdering vil en stasjonsplassering ved Vikingskipet svekke 

koblingene mellom Mjøsregionen og Osloregionen og gjøre det mindre attraktivt å 
pendle med tog inn til Hamar. Dette som følge av større avstand til viktige 
sentrumsfunksjoner og arbeidsplasser, samt lengre reisetid og økte kostnader for den 
reisende som følge av behovet for lokal kollektivtransport til/fra stasjonen. Alternativ Øst 
vil svekke regionens målsettinger knyttet til utvikling av en mer attraktiv region gjennom 
å knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen og skape et mer konkurransedyktig 
transporttilbud.  

 
1. Planforslaget framstår ikke entydig. Fylkesutvalget forutsetter at underliggende plankart 

ikke er en del av foreliggende planforslag.  
 

1. Fylkesutvalget forutsetter at i planforslaget alternativ Øst A og C på dette plannivået 
ikke skal legges til rette for utbygging mot sjøfronten utenfor eldre bystruktur i henhold 
til byplanen fra 1848.  

 
1. Fylkesutvalget forutsetter at kulvertløsningens konstruksjoner ikke bygges høyere enn 

det dimensjonerende flomhøyde tilsier. Høyden som nå er fastlagt i kommunedelplanen 
kan ikke heves i neste plannivå. Bestemmelse punkt 1.2.2 § 2-1 må endres på dette 
punktet. 

 
1. En eventuell optimalisering av kulvertløsningen som innebærer flytting av tiltak og 

inngrep østover må ikke komme i konflikt med det forskriftsfredete anlegget ved 
jernbaneverkstedet. Fylkesutvalget er bekymret for nærføringen til Ringstallen, og 
forutsetter at planene ikke innebærer behov for rivning av hele eller deler av den fredete 
bygningen. 

 
1. Fylkesutvalget fraråder at det åpnes for utbygging på sjøsiden av dagens 

Jernbaneområde, på grunn av uavklarte kulturminneforhold, ref. 
konsekvensutredning/planbeskrivelse punkt 6.1 og punkt 12.3.  

 
1. Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016-2021, må tas inn i 

planbeskrivelsens kap. 2.4.  Det må foretas en vurdering av vannforskriftens §12, om 
nye inngrep.  Det bør tas inn vurderinger av påvirkning på vannkvalitet, særlig i 
Hamarbukta og Koigenområdet, som underlagsdokument til kommunedelplanen. 
Eventuelt må dette legges særlig vekt på i prosessen med reguleringsplan. 
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1. Fylkesutvalget forutsetter fortsatt tett dialog mellom partene i forkant av endelig 

planvedtak, spesielt knyttet til formulering av bestemmelser og retningslinjer. Ut fra en 
helhetlig vurdering fremmer fylkesutvalget innsigelse til en stasjonsplassering ved 
Vikingskipet og alternativ Øst. Dette som følge av manglende måloppnåelse av 
nasjonale og regionale målsettinger om kompakt by, redusert transportbehov, jordvern, 
styrke klima- og miljøvennlige transportformer og knytte bo- og arbeidsområdene godt 
sammen. Det vises her til Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging 
(2019) og Statlige retningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging 
(2014), Nasjonal jordvernstrategi, Fylkesdelplan for samordnet miljø-areal- 
otransportutvikling (SMAT) i Hamarregionen (2009) og uttalte målsettinger i regionale 
planstrategier. 

 
1. Fylkesutvalget forutsetter at det i planforslag alternativ Vest på dette plannivået, ikke 

skal legges til rette for utbygging på arealene over og rundt kulvert. Fylkesutvalget 
fremmer innsigelse til alternativ Vest, variant med bebyggbart lokk over kulvert. 

 
1. Alternativ Øst vil medføre økte drifts- og investeringskostnader for busstransport og 

tilførselsveger for gange og sykkel. Det er etter fylkesutvalgets vurdering store 
usikkerheter knyttet til de økte kostnadene. Fylkesutvalget fraråder alternativ Øst som 
følge av  stengning av  Stangevegen og lange perioder med dårlig framkommelighet og 
omlegging av sentrale innfartsveger. 

 
Forslag framsatt i møtet: 
 
 
 
Behandling: 
 
Seksjonssjef Kristin Ryen Reithaug orienterte innledningsvis.  
  
Stein Tronsmoen (Sp) fremmet forslag på vegne av Ap og Sp:  
1. InterCity-utbyggingen er av stor nasjonal betydning, og er et av Norges viktigste 
samferdselsprosjekt. Utbyggingen knytter sammen og øker kapasiteten på regionale, nasjonale 
og internasjonale korridorer, og vil danne grunnlaget for et effektivt transportsystem for 
reisende.  Dobbeltsporet vil redusere reisetiden, bedre punktligheten og øke kapasiteten. 
Kapasitetsøkningen vil også gi bedre vilkår for godstransporten. InterCity-utbyggingen vil styrke 
målsettingen om å utvikle Mjøsbyen som en felles bo- og arbeidsregion, og knytte hele 
Innlandet tettere sammen. 
  
2. Fylkesutvalget merker seg positivt at planforslaget nå er vesentlig forbedret i alle 
traséalternativene, og inneholder en framtidsrettet tilkobling til Rørosbanen gjennom en tilsving 
som gjør det mulig å kjøre tog gjennom Østerdalen fra begge retninger på Dovrebanen uten å 
vende på Hamar stasjon. Fylkesutvalget vil videre påpeke at, uavhengig av trasevalget, må det 
tilrettelegges for en raskest mulig elektrifisering av Røros og Solørbanen for å oppnå en effektiv, 
fleksibel og positiv miljømessig avvikling av gods- og persontrafikken mellom sør og nord. 
  
3. Fylkesutvalget anbefaler at alternativ Vest legges til grunn for videre planlegging. Vest 
vurderes å ha høyest måloppnåelse. Fylkesutvalget vil spesielt vektlegge hensynet til god 
måloppnåelse av nasjonale og regionale målsettinger, sentral stasjonsplassering med nærhet til 
arbeidsplasser, boliger, servicefunksjoner, utdannings- og kulturinstitusjoner mv.  Alternativ Vest 
vil styrke nødvendig framdrift knyttet til fremføring av Intercity til Lillehammer og Dovrebanen 
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videre nordover innen 2034. I tillegg vil bevaring og bruk av dagens jernbanestasjon styrke 
Hamar som jernbanebyen i landet. 
  
4. Fylkesutvalget forutsetter at hensynet til minst mulig barrierevirkning legges til grunn for 
jernbanetiltaket i Vest-alternativet. Planforslaget bør sikre tilbakeføring av opprinnelig strandlinje 
i størst mulig grad. Nødvendig avtrykk av kulverten bør gjøres så liten som mulig både 
høydemessig og i utstrekning, ha god arkitektonisk utforming i synlige deler og tilrettelegges for 
ferdsel og opphold. Det bør ikke etableres et nytt landområde foran byen, i form av 
masseoppfylling over og langs med kulverten. Fylkesutvalget legger vekt på størst mulig 
vannspeil i Hamarbukta, og at det for vest-alternativet etableres en løsning slik at det alltid vil 
være vann av en viss høyde i vannspeilet. 
  
5. Etter fylkesutvalgets vurdering vil en stasjonsplassering ved Vikingskipet svekke koblingene 
mellom Mjøsregionen og Osloregionen og gjøre det mindre attraktivt å pendle med tog inn til 
Hamar. Dette som følge av større avstand til viktige sentrumsfunksjoner og arbeidsplasser, 
samt lengre reisetid og økte kostnader for den reisende som følge av behovet for lokal 
kollektivtransport til/fra stasjonen. Alternativ Øst kan svekke regionens målsettinger knyttet til 
utvikling av en mer attraktiv region gjennom å knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen og 
skape et mer konkurransedyktig transporttilbud. 
  
6. Planforslaget framstår ikke entydig. Fylkesutvalget forutsetter at underliggende plankart ikke 
er en del av foreliggende planforslag. 
  
7. Fylkesutvalget forutsetter at i planforslaget alternativ Øst A og C på dette plannivået ikke skal 
legges til rette for utbygging mot sjøfronten utenfor eldre bystruktur i henhold til byplanen fra 
1848. 
  
8. Fylkesutvalget forutsetter at kulvertløsningens konstruksjoner ikke bygges høyere enn det 
dimensjonerende flomhøyde tilsier. Høyden som nå er fastlagt i kommunedelplanen kan ikke 
heves i neste plannivå. Bestemmelse punkt 1.2.2 § 2-1 må endres på dette punktet.  
  
9. En eventuell optimalisering av kulvertløsningen som innebærer flytting av tiltak og inngrep 
østover må ikke komme i konflikt med det forskriftsfredete anlegget ved jernbaneverkstedet. 
Fylkesutvalget er bekymret for nærføringen til Ringstallen, og forutsetter at planene ikke 
innebærer behov for rivning av hele eller deler av den fredete bygningen.  
  
Opprinnelig PKT 10 tas ut 
  
10. Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016-2021, må tas inn i 
planbeskrivelsens kap. 2.4. Det må foretas en vurdering av vannforskriftens §12, om nye 
inngrep. Det bør tas inn vurderinger av påvirkning på vannkvalitet, særlig i Hamarbukta og 
Koigenområdet, som underlagsdokument til kommunedelplanen. Eventuelt må dette legges 
særlig vekt på i prosessen med reguleringsplan.  
  
11. Fylkesutvalget forutsetter fortsatt tett dialog mellom partene i forkant av endelig planvedtak, 
spesielt knyttet til formulering av bestemmelser og retningslinjer.  
  
12. Fylkesutvalget forutsetter at det i planforslag alternativ Vest på dette plannivået, ikke skal 
legges til rette for utbygging på arealene over og rundt kulvert. Fylkesutvalget fremmer 
innsigelse til alternativ Vest, variant med bebyggbart lokk over kulvert. 
  
13. Alternativ Øst vil medføre økte drifts- og investeringskostnader for busstransport og 
tilførselsveger for gange og sykkel. Det er etter fylkesutvalgets vurdering store usikkerheter 
knyttet til de økte kostnadene. Fylkesutvalget fraråder alternativ Øst på grunn av manglende 
måloppnåelse av nasjonale og regionale målsettinger om kompakt by, redusert transportbehov, 
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jordvern, styrke klima- og miljøvennlige transportformer og knytte bo- og arbeidsområdene godt 
sammen. I tillegg vil dette følge til stengning av Stangevegen og lange perioder med dårlig 
framkommelighet og omlegging av sentrale innfartsveger. 
  
Kari-Anne Jønnes (H) fremmet forslag på vegne av H, FrP og KrF: 
1. IC-utbyggingen vil styrke målsettingen om et felles bo- og arbeidsmarked i 
Mjøsregionen. Dobbeltsporet vil redusere reisetiden, bedre punktligheten og øke 
kapasiteten. Kapasitetsøkningen vil også gi bedre vilkår for godstransporten. 
  
2. Fylkesutvalget merker seg positivt at planforslaget nå er vesentlig forbedret i alle 
traséalternativene, og inneholder en framtidsrettet tilkobling til Rørosbanen gjennom en tilsving 
som gjør det mulig å kjøre tog mot Elverum fra begge retninger på Dovrebanen uten å vende på 
Hamar stasjon. 
  
3. Fylkesutvalget anbefaler at alternativ Øst C legges til grunn for videre planlegging. Dette vil 
frigjøre store områder på dagens jernbaneområde. Det gir mulighet til å utvikle en ny bydel, og 
det vil gi Hamar sentrum uhindret tilgang til Mjøsa. 
  
4. Etter fylkesutvalgets vurdering vil en stasjonsplassering ved Vikingskipet gi en stasjon som er 
en regional stasjon som gir større mulighet for innbyggere øst i Hamar og nord i Stange å 
benytte Hamar stasjon.  Lokalisering ved Vikingskipet gir bedre mulighet for parkering, det må 
etableres nye bussrute for å ha tilbringerbusser til Hamar sentrum og nærområdene til 
stasjonen. 
   
5. Fylkesutvalget forutsetter at det ikke skal legges til rette for utbygging mot sjøfronten utenfor 
eldre bystruktur i henhold til byplanen fra 1848. 
  
6. Uavhenig av plassering av stasjon på Hamar må tilrettelegging for en raskest mulig 
elektrifisering av Røros- og Solørbanen ligge til grunn for valget. Elektrifisering av Røros- og 
Solørbanen er et samfunns- og miljømessig lønnsomt tiltak for å sørge for økt person- og 
godstrafikk på bane framfor veg mellom Trondheim og Oslo. 
  
Johannes Wahl Gran (MDG) fremmet slikt tilleggsforslag:  
Punkt 15. Alle alternativene har negative konsekvenser for naturmangfoldet. Fylkesutvalget 
forutsetter at avbøtende tiltak beskrevet i konsekvensutredningen gjennomføres slik at de 
negative konsekvensene minimeres. Tap av areal og verdier i Åkersvika naturreservat må 
kompenseres i forholdet 1:5. 
  
Votering 
Forslag fremmet av Tronsmoen (Sp) ble satt opp mot forslag fremmet av Jønnes (H). Forslag 
fremmet av Jønnes (H) falt med 4 stemmer, avgitt av H (2), FrP og KrF.  
Forslag fremmet av Gran (MDG): Falt med 1 stemme.  
 
 
 
Tron Bamrud 
fylkesrådmann 
 
 
Vedlegg 

1 Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar – Høring og offentlig ettersyn 
2 Dobbeltspor Hamar – Plankart 
3 Dobbeltspor Hamar - Planbestemmelser og retningslinjer 
4 Dobbeltspor Hamar – Planbeskrivelse 
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5 Dobbeltspor Hamar - Prissatte konsekvenser 
6 Dobbeltspor Hamar - Ikke-prissatte konsekvenser 
7 Dobbeltspor Hamar - Andre samfunnsmessige virkninger 
8 Dobbeltspor Hamar - Samfunnsøkonomisk analyse 
9 Dobbeltspor Hamar - Vedlegg ASV Stedsanalyse 
10 Dobbeltspor Hamar - Fagrapport ROS 
11 Dobbeltspor Hamar – Klimabudsjett 
12 Dobbeltspor Hamar - Fagrapport støy 
13 Dobbeltspor Hamar - Fagrapport vibrasjoner og strukturstøy 
14 Dobbeltspor Hamar - Vedlegg Planbeskrivelse - Merknadsbehandling for justert 

plangrense 
15 Dobbeltspor Hamar - Vedlegg ASV passasjerundersøkelse 
16 Dobbeltspor Hamar - Vedlegg ASV Erfaringer endrede stasjonsplasseringer 
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Bakgrunn for saken: 
InterCity - jernbaneutbygging 
Det er ventet en betydelig befolkningsøkning i Østlandsområdet fram mot 2040. InterCity-
utbyggingen skal bidra til å avlaste befolkningspresset på hovedstaden, ved å legge til rette for 
befolkningsvekst i byer og tettsteder omkring Oslo. Modernisering av Dovrebanen er en del av 
InterCity-satsingen på Østlandet. IC-utbyggingen skal bidra til bedre tilgjengelighet mellom 
byene, mer kompakt arealutvikling med sentralt lokaliserte kollektivknutepunkter, flere og 
raskere tog, minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur- og landbruksinteresser og å støtte 
opp om at trafikkveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Nasjonale og regionale mål og føringer  
I henhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, skal 
«..arealbruk og transportsystem fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige 
byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 
livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer..»  
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Nasjonal transportplan (NTP) gir målsettinger og føringer for transportutviklingen i Norge. I 
byområdene er det lagt til grunn mål om nullvekst i personbiltransporten. I små og mellomstore 
byområder skal det planlegges for økt bærekraftig mobilitet. Nytt dobbeltspor i Intercitytrianglet 
på Østlandet er det største grepet i transportsystemet som skal bidra til økt kollektivtransport 
og godstrafikk på bane. IC- utbyggingen omfatter en tydelig forventning om at kommunene 
bygger opp om investeringene i transportsystemet med god og kompakt arealbruk. 
 
«Mjøsbyen» er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for 10 kommuner med 
beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer 
konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. 
Mjøsbystrategien legger opp til å styrke et miljøvennlig transportsystem som kan knytte 
regionen tettere sammen hvor jernbanen skal utgjøre ryggraden i kollektivsystemet. 
For å utvikle et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked forutsetter dette at by-
nettverket har sine viktigste funksjoner og arbeidsplasser i gangavstand fra jernbanestasjonen i 
den enkelte by. Hamar stasjonen har i dag høy gangandel som følge av kort avstand mellom 
arbeidsplasser og bolig. Studier viser en lavere pendling og interaksjon mellom byene dersom 
stasjonen ikke ligger integrert med byens viktigste funksjoner.  
 
Tidligere behandling av forslag til kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar 
Hamar kommunestyre vedtok kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar med alternativ 
Øst i 2016. Det var fremmet innsigelser til alle traséalternativene i høringsforslaget. Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet stilte deretter krav om videre utredninger, for å gi alternativ 
Øst og alternativ Vest et likeverdig utredningsnivå. I brev fra Samferdselsdepartementet datert 
15.08.2018, om avgrensing av utredningsalternativene, ble det gitt uttrykk for at det ikke skulle 
utredes et alternativ med bru over Hamarbukta. 
 
Riksantikvaren overtok saken i 2016 som kulturminnemyndighet på selvstendig grunnlag og 
fremmet blant annet innsigelse til bru og kulvert. 
 
Statens vegvesen har den 15.09.16 avgitt høringsuttalelse som sams vegadministrasjon knyttet 
til forvaltning av riksvegnettet på vegne av staten og fylkesvegnettet på vegne av 
fylkeskommunen. I ovennevnte høringsuttalelse støttet sams vegadministrasjon 
Jernbaneverkets anbefalinger av korridoralternativ 1 Vest-3b. Forvaltningen av fylkesvegnettet 
er fra 01.01.2020 overtatt av Innlandet fylkeskommune.  
 
 
Planprogram for dobbeltspor gjennom Hamar og hensetting/togparkering på Skattumshagan 
ved Hjellum ble fastsatt av Hamar kommunestyre 27. februar 2019. Sak om hensetting er 
forankret i samme planprogram som dobbeltsporet, men avklares i en egen kommunedelplan 
som behandles parallelt. 
 
Bane NOR varslet våren 2019 utvidet utrednings-/varslingsområde for arealer ved Børstad, i 
forbindelse med en ny alternativ trasékorridor (ØST C) for å komme tidligere inn i fjelltunnel og 
beslaglegge mindre landbruksareal. 
 
Bane NOR SF har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for 
dobbeltspor med tilhørende stasjonsområde i Hamar. Dette ble oversendt til Hamar kommune 
27. nov. 2019. Hamar kommune er planmyndighet, og skal vedta planen. 
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Saksopplysninger – fakta 
Hamar kommune har sendt forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for 
dobbeltspor gjennom Hamar på høring. Høringsutkastet inneholder tre hovedalternativer med 
varianter. Hamar kommune sender alle tre alternativer på høring, uten å prioritere noen. 
 
Frist for uttalelse er satt til 14. februar 2020. Innlandet fylkeskommune har fått utsettelse av 
fristen for uttalelse til 21. februar. 
 
Siden det nå fremmes en ny kommunedelplan, er Innlandet fylkeskommune 
kulturminnemyndighet og har innhentet innspill fra Riksantikvaren slik det gjøres for andre 
kommuneplansaker.  
 
Planforslaget består av plankart og planbestemmelser, som blir juridisk bindende i vedtatt plan, 
samt planbeskrivelse (dokumentene nr. 1-4). Vedlagte konsekvensutredning (dokumentene 5 – 
19) inneholder utredninger i samsvar med planprogrammet. Det er vedlagt ytterligere 8 lenker til 
relevante dokumenter som har hatt betydning for planarbeidene, blant annet brev fra Kommunal 
og moderniseringsdepartementet (KMD) og Samferdselsdepartementet (SD). Fylkesrådmannen 
legger også Hamar kommunes 1. gangs behandling og saksfremlegg til grunn for sine 
vurderinger og behandling av planforslaget. I høringsdokumentene er det vedlagt et 
oppdragsbrev til Jernbanedirektoratet fra SD datert 15.08.2018 som Bane Nor SF har lagt til 
grunn for sine arbeider. «SD og KMD har kommet fram til at det ikke er realistisk at Dovrebanen 
gjennom Hamar bygges med bru over Hamarbukta. Det er derfor ikke behov for å utrede en slik 
løsning nærmere i kommunedelplanen for alternativ vest.»  
 
 
Kommunedelplanen vil omfatte strekningen Åkersvika-Jessnes i Hamar kommune.  
Hovedalternativene i planforslaget er: 

 Vest - med stasjon der hvor stasjonen ligger i dag, sporhøyde som i dag; kote + 126,5 
 Øst A - med ny stasjon ved Vikingskipet 
 Øst C – med ny stasjon ved Vikingskipet er en ny variant av alt. A, som går tidligere inn i 

fjell ved Børstad. 
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Illustrasjonen er hentet fra Bane NOR sin planbeskrivelse 
 
 
Kommunen omtaler kulturminner og kulturmiljøer flere steder i sitt saksfremlegg, men 
hoveddelene er samlet i pkt.3.3.3 Byens kontakt med Mjøsa og forholdet til byplanen av 1848 
og punkt 3.3.10 Kulturminner og kulturmiljøer. Riksantikvarens innspill er ikke endret gjennom 
politisk behandling i fylkeskommunen. Sammenhengen mellom den eldste bystrukturen og 
Mjøsa er en avgjørende faktor for utvelgelsen av Hamars byggede sentrumsmiljø som nasjonalt 
utvalgt kulturminnemiljø, Nasjonale kulturminner i by, NB-basen. 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativ Vest 
Illustrasjonen er hentet fra planbeskrivelsen. 
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Alternativ Vest følger eksisterende bane fra Åkersvika til dagens Hamar stasjon. Dagens 
stasjonsområde vil i dette alternativet fortsatt være i bruk. Det etableres 7 spor gjennom 
stasjonen og seks spor til plattform. Nordre plattform ligger langs stasjonsbygningen som i dag. 
Plattformen som skal ta reisende i retning Røros er 150 meter lang, mens plattformene til 
Dovrebanen er 350 meter lange. 
 
Videre nordover vil banen legges i kulvert gjennom Hamarbukta og deretter inn i tunnel frem til 
Jessnes i Ringsaker. Høyden på kulverten er senket med ca. 4 meter i forhold til planforslaget i 
2016. I hovedalternativet starter kulverten i forlengelsen av Vangsvegen og ny gate føres over 
kulverttaket i en høyde på 4 meter over gatenivået i Strandgata. 
 
Lengden på kulvertlokket vil påvirke siktforholdene til Mjøsa fra Hamar sentrum. Det er utredet 5 
ulike varianter av alternativ Vest: Kort lokk, langt lokk, bebyggbart lokk, med sportilgang til 
Jernbanemuseet, uten sportilgang til Jernbanemuseet. Variantene er beskrevet i 
planbeskrivelsen pkt. 5.3. Dersom det skal tilrettelegges for bebyggelse oppå lokket må det 
bygges med større konstruksjonstykkelse for å kunne bære lastene. Kulvertåpningen må 
dermed heves til ca. 136 moh. Løsningen er ellers lik som varianten Langt lokk. 
 
Rørosbanen og Dovrebanen kobles også sammen med dobbeltspor i tilsving mellom Åkersvika 
og Disenstranda. Dette gjør det mulig å kjøre godstog mot Elverum fra begge retninger på 
Dovrebanen uten og vende på Hamar stasjon.  
 
Alternativene Øst A og ØST C 
Alternativene i Øst inneholder nytt stasjonsområde ved Vikingskipet. Tiltaket er flyttet lenger inn 
på land i forhold til planforslaget i 2016, slik at det nå beslaglegger mindre av arealene i 
naturreservatet i Åkersvika (Ramsar-område). I tillegg har denne optimaliseringen ført til at 
hastigheten for gjennomgående trafikk er økt fra 80 til 90 km/t. Optimaliseringen av 
stasjonsområdet har også gjort at stasjonsområdet nå vil ta mindre plass enn forutsatt i 
planforslaget fra 2016.  Banen krysser over Vangsvegen og gjennom kulturlandskapet på 
Børstad før den går i tunnel frem til Jessnes. I alternativ Øst A ligger banen åpent i dagen 
gjennom kulturlandskapet, til den går inn i kulvert under fylkesveg 222 og videre inn i fjelltunnel. 
Øst A innebærer permanent omdisponering av 76 daa jordbruksareal. Alternativet Øst C er nytt 
siden 2016. Øst A og Øst C er like, bortsett fra at Øst C svinger vestover med en kortere 
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dagsone før banen legges i kulvert og tunnel, og reduserer på den måten beslaget av 
jordbruksareal vesentlig. Øst C innebærer permanent omdisponering av 24 daa jordbruksareal. 

  
Alternativ Øst A      Alternativ Øst C 
 
Rørosbanen og Dovrebanen kobles sammen med en enkeltsporet tilsving mot nord som vil gå 
på bru over Vangsvegen og Flagstadelva. Det må etableres et vente-/forbikjøringsspor, noe 
som medfører en strekning med tre spor gjennom Børstad. Sammenkoblingen er en endring fra 
planforslaget fra 2016, hvor tilsving til Rørosbanen manglet i østlig trasé. 
 
Driftsbasen, med sportilgang, beholder eksisterende plassering inn mot byen på vestsiden av 
den nye jernbanetraséen. 
 
Det er utredet 5 ulike varianter av Østalternativene, som beskrives i planbeskrivelsen pkt. 5.8 
 
Driftsbase. 
 
Pilen viser dagens plassering av 
driftsbasen, som videreføres i planfroslaget 
for alle tre hovedalternativ. 
 
Det er utredet muligheten for å flytte 
driftsbasen, men eventuell ny plassering 
avklares ikke i denne kommunedelplanen  

 
 
Jernbaneverkstedet 
Jernbaneverkstedet skal på sikt flyttes fra Hamar stasjon uavhengig av hvilket alternativ som 
velges. Eventuell ny lokalisering av jernbaneverksted avklares ikke i denne kommunedelplanen. 
Etterbruk av eksisterende trasé og arealer tilhørende Bane NOR er omtalt i 
konsekvensutredning/planbeskrivelsen pkt. 12.3. 
Konsekvensutredning og vurdering av traséalternativene 
Konsekvensutredning (KU) for prissatte og ikke-prissatte fagtemaer er basert på Statens 
vegvesens håndbok V712. Målet med konsekvensutredningen er å belyse planens 
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konsekvenser for miljø og samfunn, som del av beslutningsprosessen i valget av trasé. En 
annen sentral del av beslutningsgrunnlaget er utredningene av temaene byutvikling og mobilitet 
som omhandles i rapporten om andre samfunnsmessige virkninger. Disse temaene belyser 
tiltakets mulige ringvirkninger. 
 
Figuren under side viser prinsipp for sammenstilling og anbefaling, jf vedtatt planprogram.  

 
 
 
Konsekvensutredningen består av en rekke fagrapporter. I henhold til kommunens 
saksfremlegg kommer traséalternativene slik ut på de ulike delene av konsekvensutredningen: 
 

 For de prissatte konsekvensene kommer alternativ Vest ut som det beste alternativet 
samlet sett, men det er ikke store forskjeller mellom alternativene, usikkerhet i 
beregninger tatt i betraktning. Investeringskostnader på strekningen Åkersvika – 
Brumunddal ligger i størrelse 12,0 mrd for Vest, 12,4 mrd for Øst C og 12,6 mrd for 
Øst A. I disse kostnadene ligger det innbakt fratrekk for frigitt utviklingsareal som er 
beregnet til ca 70 mill kr for Vest-alternativet og ca 180 mill kr for Øst-alternativene. 
 

 De ikke-prissatte konsekvensene omfatter hovedtemaene landskapsbilde, friluftsliv 
og byliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser. Basert på en samlet vurdering 
blir alternativene rangert på følgende måte for ikke-prissatte konsekvenser, fra best 
til dårligst:  
 
1: Alternativ Øst C (Liten negativ til ubetydelig konsekvens)  
2: Alternativ Øst A (Middels til liten negativ konsekvens)  
3: Alternativ vest (Middels negativ konsekvens)  
I rapporten for ikke-prissatte konsekvenser er det foreslått en rekke avbøtende tiltak 
for alle alternativer (kap 8.3).  
 

 I samfunnsøkonomisk analyse, som er sammenstillingen av prissatte konsekvenser 
og ikke-prissatte konsekvenser, mener Bane NOR at Vest kommer best ut. «Totalt 
sett vurderes alternativ Vest best da det er en større forskjell mellom alternativene i 
de prissatte konsekvensene enn i de ikke-prissatte konsekvensene. Forskjellen i de 
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prissatte konsekvensene går på høyere kostnader og lavere trafikantnytte i øst (økt 
reisetid til en stasjon ved Vikingskipet)». 
 

 «Andre samfunnsmessige virkninger» beskriver ringvirkninger av tiltaket, og omfatter 
mobilitet og byutvikling. Her vurderes vest-alternativet å komme best ut, og bidrar til 
å oppnå målsettingene om å styrke bo- og arbeidsplassregionen, samordnet areal 
og transport, kompakt byutvikling og redusert transportbehov. Etter vest er 
nullalternativet anført som nest best, med Øst til slutt. 
 

 ROS-analyse og teknisk funksjonalitet viser ingen forskjell på alternativene som er 
beslutningsrelevant for trasévalg.  

 
 For anleggsfase viser utredningen at Vest har størst usikkerhet knyttet til byggingen 

av både dagsonen i byen og tunnelen. Usikkerheten gjelder både for fremdrift og 
økonomi. Total byggeperiode for Vest anslås til litt over 8 år. Øst er enklere, men Øst 
har større utfordringer med trafikkavvikling både på veg og bane. Byggeperiode for 
Øst anslås til 7 år. 
 

 
I konsekvensutredningene for kulturminner er bygdeborgen og bygningen i tilknytning til 
kalkverket i Furuberget ikke tatt med. 
 
Bane NOR sine vurderinger 
Bane NOR anbefaler at alternativ Vest med dagens stasjonsplassering legges til grunn for 
videre planlegging, og vurderer at Vest i størst grad vil oppnå hovedsamfunnsmålet for 
prosjektet: «IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter 
bo- og arbeidsområdene godt sammen». Det mest sentrale er målet om å utvikle kompakte byer 
og tettsteder for å redusere transportbehovet. Muligheter for trinnvis utbygging er også tillagt 
vekt. 
 
BaneNOR fraråder Øst-alternativene og vurderer å fremme innsigelse til disse i 
høringsperioden. Utredningen av «Andre samfunnsmessige virkninger» synliggjør at den 
forventede veksten i Hamar er for lav for at omgivelsene til stasjonen kan utvikles bymessig i 
lang tid, og at det derfor er usikkerhet knyttet til om en stasjon i øst kan bli et godt fungerende 
knutepunkt i byen. Dagens stasjonsplassering har i dag stor andel av besøksintensive 
virksomheter i nærheten, og utredningene viser at tyngdepunktet for passasjergrunnlaget (som 
følger av arbeidsplasser og bosteder) også i fremtiden vil ligge i sentrum. Med stasjon i øst 
forventes toget å kunne bli et mindre attraktivt valg for spesielt innpendlere som jobber i Hamar 
og for myke trafikanter.  
 
Trinnvis utbygging  
Fremdriften i kommunedelplanen er tilpasset for å kunne ta med prosjektet i kommende NTP. 
Det er imidlertid føringer fra Jernbanedirektoratet om å prioritere strekninger med størst nytte 
først. Alternativ Øst gir ikke mulighet for trinnvis utvikling av jernbanen gjennom Hamar 
kommune siden denne traséen er ny. Alternativ Vest åpner for at tiltaket gjennom Hamar 
bygges trinnvis, med prioritering av de delene som gir størst nytte. 
 
 
Konsekvenser for fylkesvegnettet og kollektivtransport med buss 
En stasjonsplassering ved Vikingskipet vil kreve endret linjenett for buss og et mindre attraktivt 
kollektivtilbud. Det vises her til utredningsrapport «Andre samfunnsmessige virkninger». Videre 
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viser utredningene at det vil være utfordrende å betjene stasjonen uten at dette vil få negative 
konsekvenser for de øvrige reisende med bybuss som ikke skal til jernbanestasjonen. 
Utredningene viser at endret linjenett vil gi fylkeskommunen en betydelig merkostnad. 
 
Ved alternativ Øst vil anleggsfasen være krevende som følge av stengning og omlegging av 
sentrale hovedveger. De sentrale innfartsvegene som blir berørt er: Stangevegen (stengt i 2,5 
år), Vangsvegen (redusert fremkommelighet på 1,5 år) og Furnesvegen (omlegging på 2,5 år 
(Øst A)).  Videre innebærer dette at all personbiltrafikk og busstransport må legges til andre 
forbindelser under anleggsfasen.  
 
For alternativ Vest vil anleggsfasen ha konsekvenser for sentrumsområdet med usikkerheter 
knyttet til byggingen av dagsonen i byen og tunnelen. Imidlertid ligger anleggsområdet 
hovedsakelig i tilknytning til eksisterende jernbaneområder og ned mot Mjøsa. Dette vil gi 
minimale inngrep i bolig- og næringseiendommer og ingen sentrale innfartsveger blir stengt eller 
lagt om. 
 
Klima, miljø og vannforvaltning 
Konsekvensutredningen for klima tar kun for seg utslipp som er knyttet til selve byggingen og 
driften av banen, med sikte på å få fram forskjeller mellom alternativene. Klimaregnskap for 
anleggsperioden viser at alternativ Vest har noe høyere utslipp enn alternativ Øst. Bane NOR 
vurderer ikke at denne forskjellen påvirker anbefalingene, i den forstand at det påvirker 
anbefalingene. 
 
Under opplistingen av regionale planer og føringer (kap. 2.4) mangler Regional plan for 
vannforvaltning for vannregion Glomma. Aktuelt lovverk i den forbindelse er forskrift om rammer 
for vannforvaltning, datert 15.12.2006, nr. 1446 (vannforskriften), som inneholder bestemmelser 
om miljømål for vannforekomster hvor §12 er sentral da den omhandler ny aktivitet eller nye 
inngrep.   
Det finnes ikke vurderinger i underlagsdokumentene om hvilke påvirkninger ulike alternativer for 
trase eller ulike tiltak vil kunne ha på vannkvaliteten, verken under anleggsperioden eller i 
etterkant.   
 
Kulturminner 
Når det gjelder oversikt over lokale rammer og føringer i konsekvensutredning/planbeskrivelse 
savner fylkesrådmannen henvisning til gjeldende Sentrumsplan og ikke bare pågående revisjon, 
samt Strandsoneplanen som for øvrig er nevnt flere andre steder i dokumentet, og 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. 
 
I planprogrammet står det at for utredningstema Kulturarv skal utredningen i særlig grad avklare 
tiltakets konsekvenser for kulturmiljøer. Planområdet er utvidet i denne høringsrunden, til også å 
omfatte kalkbruddet i Furuberget. Like nord for kalkverket, og innenfor planområdet, ligger det 
en bygdeborg. Bygdeborger er forsvarsanlegg fra bronsealder eller eldre jernalder. De er 
automatisk fredet etter kulturminneloven og har svært høy verdi. I tilknytning til dagens kalkverk 
finnes det også bygninger med kulturhistorisk verdi. Dette kulturmiljøet er ikke nevnt i 
konsekvensutredningen og det er ikke foretatt noen vurderinger av hvorvidt en bruk av 
kalkverket kan få positive eller negative konsekvenser for dette kulturmiljøet. 
 
I plankartet har man valgt kun å vise vedtaksfredete kulturminner som hensynssone d (H730), 
båndlagt etter annet lovverk. For automatisk fredete kulturminner vises det i innledningen til 
bestemmelsene (1.1) til andre arealplaner. 
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Vurdering: 
IC-utbyggingen vil styrke målsettingen om et felles bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen. 
Dobbeltsporet vil redusere reisetiden, bedre punktligheten og øke kapasiteten. 
Kapasitetsøkningen vil også gi bedre vilkår for godstransporten. 
 
Etter fylkesrådmannens vurdering er traséalternativene i både Øst og Vest forbedret i forhold til 
planforslaget i 2016. Utredningene vurderes nå vesentlig utdypet og konkretisert. Videre er 
beslutningsgrunnlaget i tråd med planprogram og tidligere føringer gitt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet. 
 
Alle tre alternativene inneholder nå en framtidsrettet tilkobling til Rørosbanen, med en tilsving 
som gjør det mulig å kjøre godstog mot Elverum fra begge retninger på Dovrebanen uten og 
vende på Hamar stasjon. 
 
En utfordring ved østlig trasé har vært knyttet til landskapshensyn og et stort av beslag av 
landbruksjord, som følge av en åpen dagløsning for jernbanen gjennom kulturlandskapet på 
Børstad (alternativ Øst A). Det nye alternativet Øst C innebærer vesentlig mindre inngrep i 
kulturlandskapet og mht. beslag av jordbruksareal. Med det nye alternativet Øst C, samt 
innarbeidet tilsving til Rørosbanen, vurderes østlig trasé som vesentlig forbedret siden 
planforslaget i 2016. Mulige avbøtende tiltak mht. avstanden mellom ny stasjon og sentrum, kan 
være et best mulig kollektivtilbud, tilrettelegging for gang- sykkeltrafikk, samt omlegging av 
Stangevegen for å oppnå en kortere, tydeligere og mer direkte kobling mot sentrum. 
 
Etter fylkesrådmannens vurdering vil en stasjon i øst i lang tid bli liggende i et ubebygd område, 
med lav tetthet av boliger og arbeidsplasser som følge av behovet for transformasjon, 
utbyggingstempo, befolkningsvekst og lavere attraktivitet enn mer sentrumsnære områder. Det 
vil være vanskelig å utvikle og opprettholde to attraktive, helhetlige knutepunkter samtidig, både 
på kort og lang sikt. Etter Fylkesrådmannens vurdering vil derfor et alternativ i Øst innebære en 
risiko for en mer todelt by og økt press på utbygging på dyrka mark. 
 
For alternativ Øst vil framtidig tilrettelegging 
for kontakt til sentrum være av betydning for 
graden av måloppnåelse ved IC-utbyggingen. 
Illustrasjonen er hentet fra Hamar kommunes 
vurderinger om avbøtende tiltak og varianter, 
og viser en mulig omlegging av Stangevegen, 
tettere opp til knutepunktet og med en 
tydeligere og rett kobling til sentrum.  
 

 
 
 
 
Nasjonale, regionale og lokale føringer og målsettinger tilsier en utvikling i retning av kompakte 
byer, redusert klimautslipp, flere grønne reiser og lokalisering av aktiviteter som genererer minst 
mulig transport. Det vises her særlig til Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging 
(2019) og Statlige retningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2014), 
Fylkesdelplan for samordnet miljø-areal- og transportutvikling (SMAT) i Hamarregionen (2009), 
Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen (2019) og Kommuneplan for Hamar (2018).  
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Et hovedfokus i utredningsmaterialet som nå foreligger er temaene byutvikling og mobilitet. 
Hamar er regionhovedstad for omliggende kommuner med utstrakt innpendling. Omfanget av 
pendlingen mellom kommuner innebærer et stort potensial for nye reisevaner. Arbeidet med 
samordnet areal‐ og transportplanlegging for Mjøsbyen er forankret i nasjonale forventninger og 
er formulert som ambisjoner i de regionale planstrategiene i Hedmark og Oppland, blant annet 
knyttet til en bærekraftig vekst og utvikling med byene som viktige satsingsområder. 
Fylkeskommunen må være seg bevisst sin rolle i utviklingen av en mer attraktiv og 
konkurransedyktig region hvor transportsystemet skal knytte den flerkjernete regionen bedre 
sammen, med vekt på miljøvennlige løsninger for byutvikling, transport og infrastruktur.  
 
By- og knutepunktsutvikling 
Arealbruken definerer rammebetingelsene for hvordan vi reiser. Utviklingen av arealstrukturen 
og utviklingen av transportsystemet påvirker hverandre gjensidig. Fylkesrådmannens 
vurderinger knyttet til transportsystemet og mobilitet er derfor sett i sammenheng med areal- og 
byutviklingen. Plassering av jernbanestasjon har stor effekt for videre byutvikling og hvor 
attraktivt det vil være å etablere ny bolig og næringsutvikling. Stasjonsplassering med nærhet til 
arbeidsplasser, servicefunksjoner, utdannings- og kulturinstitusjoner og boliger er et viktig 
hensyn i InterCity-utbyggingen.  
 
Hamar stasjon er i dag godt plassert i byen med høy funksjonsblanding og tetthet av boliger og 
arbeidsplasser rundt knutepunktet. En videre utvikling av dagens stasjon vil legge til rette for 
ytterligere fortetting i sentrum. Etter fylkesrådmannens vurdering vil en videre utvikling av 
dagens stasjon (alternativ Vest) styrke en allerede fungerende skysstasjon og opprettholde 
stasjonens rolle som knutepunkt med kort avstand mellom de ulike transportmidlene som buss, 
tog og sykkel, samt gangavstand til viktige målpunkter i byen. I tillegg vil en videre utvikling av 
dagens stasjon kunne muliggjøre en effektiv overgang med en mulig fremtidig hurtigbåt mellom 
Hamar og Gjøvik. 
 
I forventningene som ligger i statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging 
framgår det at «I by og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig 
vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon». Fortetting omkring trafikknutepunktet, 
med gangavstand til ulike målpunkt er et viktig prinsipp som bør ligge til grunn for videre 
planoppfølging. Samtidig må andre hensyn og bykvaliteter også ivaretas på en god måte. 
 
I begrepet byutvikling ligger, i tillegg til mobilitet og fortetting, både nærings- og boligutvikling, 
arkitektur og byromskvaliteter, folkehelse og opplevelser – bykvaliteter som gir byen attraktivitet, 
karaktér, særpreg og «identitet». For at knutepunktutviklingen omkring togstasjonen skal bidra 
til en god og helhetlig byutvikling, må derfor de overordnede grepene i traséalternativene ses i 
sammenheng med de overordnede grepene som har formet byen og gitt den sine bykvaliteter, 
særpreg og identitet. Sentralt i dette er byens plassering og utforming rundt Hamarbukta 
(Gammelhusbukta). Bukta som ligger inn mot Hamar er selve grunnlaget for kvartalstrukturens 
oppbygging og iboende bykvaliteter. Kvartalstrukturen dannes av parallelle gater i ulik høyde, 
som sammen beskriver landskapsrommet omkring bukta, og kortere tverrgater som alle gir 
siktlinjer ut til Mjøsa. Dette er de fysiske rammene rundt livet som finner sted i byen, og de er av 
stor betydning for opplevelser og trivsel. Ivaretakelse av stedskvalitetene, sammen med 
tilretteleggelse for nye utviklingsmuligheter og bedre reisetilbud, vil ha stor betydning for 
Hamars framtidige attraktivitet både som bo- og arbeidssted. 
 
Størst mulig grad av ivaretakelse av strandlinjen inn mot byen blir et viktig hensyn. 
Traséalternativ Øst frigjør strandlinjen fra framtidig jernbane. Ved valg av traséalternativ Vest, vil 
kulvertens høyde og utstrekning ha avgjørende betydning for graden av framtidig 
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barrierevirkning mellom byen og Mjøsa. Dette framgår også av Fylkestingets vedtak ved 
behandlingen av planforslaget i 2016. For å ivareta eksisterende sentrums kontakt med Mjøsa 
best mulig, bør planforslaget nå sikre tilbakeføring av opprinnelig strandlinje i størst mulig grad. 
Tiltaket bør bygges med minst mulig utstrekning, og formes som en bygget konstruksjon, 
tilrettelagt for ferdsel og opphold (som Operataket i Oslo), snarere enn etablering av et nytt 
landområde mellom byen og Mjøsa. 
 
Det stabile vannspeilet innenfor kulverten gir nye muligheter for etablering av bynære 
aktivitetsområder knyttet til både sommer og vinteraktiviteter.  Her kan det legges til rette for is- 
og vannlekeområder, med kabelanlegg for vannski, wakeboard og tråkkebåter. Dette er for 
øvrig aktiviteter som også er etablert i området i dag, og som må flyttes tilbake etter en 
anleggsperiode. Aktiviteten i strandsonen er et viktig interessepunkt for byen. Småbåthavnen 
blir fjernet i alternativ vest. Hamar har behov for flere båtplasser og det forutsettes at disse 
erstattes i nærhet til byen.  
 

 
Utsnitt fra juridisk plankart i høringsutkastet 
 
Plankart 
Når det gjelder plankart må formålet avklares. Båndleggingssone H710_2, jfr. pbl. § 11-8 har en 
tidsbegrensning på 4 år. Formålene skal vises under skravuren.  
 
 
Næringsliv  
Dobbeltsporet jernbane vil ha stor betydning for utviklingen av næringslivet i regionen. I Hamar 
vil en sentral stasjonsplassering (alternativ Vest) styrke Hamar som regionsenter, med god 
tilgjengelighet til arbeidsplasser og kulturdestinasjoner. Korte avstander har stor betydning for 
bedriftsetableringer, og for å styrke kompetansetilfanget for næringslivet og næringslivets 
konkurranseevne. En mindre sentral plassering ved Vikingskipet (alternativ Øst) forutsetter gode 
kollektivløsninger mellom stasjon og bysentrum. Alternativ Øst vil medvirke til en forskyvning av 
næringsaktivitet i retning østsiden av byen. 
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Reiseliv  
Beliggenhet og stedskvalitet er etterspurt av både innbyggere og tilreisende. Mjøsa er utvilsomt 
det største fortrinnet Hamarregionen har i reiselivssammenheng, og en svært viktig salgsvare. 
Turister vil ha tilgang til opplevelser ved vann; sykkelstier, promenader langs Mjøsa, båtturer, 
badeliv, kulturopplevelser og matopplevelser. Det er disse verdiene som gjør at Hamarregionen 
lykkes med reiseliv og som vil være viktig for vekst i tiden framover. Gjennom Hamar vil Øst-
alternativet bidra til å sikre god kontakt mellom byen og Mjøsa, mens Vest-alternativet i mindre 
grad ivaretar denne kontakten. Vest-alternativet sikrer i større enn øst-alternativet nærhet og 
tilgjengelighet til bysentrum, noe som er av stor betydning for besøkende. Alternativ øst 
forutsetter derfor gode kollektivløsninger mellom stasjonen og bysentrum. 
 
Konsekvenser for fylkesvegnettet og kollektivtransport med buss 
Innlandet fylkeskommune har ansvaret for utvikling og forvaltning av fylkesvegnettet. 
Fylkeskommunen arbeider med å påvirke reisevanene i størst mulig grad slik at en unngår 
behov for økt kapasitet i vegnettet og en mer bærekraftig utvikling for sentrumsområdene.  
Innfartsvegene i Hamarområdet har mye trafikk og er ikke dimensjonert for vesentlig økt 
biltrafikk. Innfartsveger har allerede lav fremkommelighet for regional og lokal busstrafikk.  
 
Linjenettet for buss kan tilpasses en ny situasjon ved et østlig alternativ, men vil være 
ressurskrevende. Eventuelle nye konsepter og løsninger kommer i tillegg til dagens sentrum og 
målpunkt og betyr således økte kostnader knyttet til infrastruktur og drift av linjenettet for buss. 
Det vil være behov for økte investeringer knyttet til infrastruktur for nye tilførselsveger og ny 
bussterminal. I tillegg vil det være behov for nye tilførselslinjer knyttet til de gående og syklende. 
Dersom disse nye tilførselslinjene vil være langs eksisterende fylkesveger betyr det økte utgifter 
for fylkeskommunen.  
 
Det er etter fylkesrådmannens vurdering stor usikkerhet knyttet til økte investeringer og 
driftskostnader for fylkeskommunen ved et østlig alternativ.  
 
For anleggsfasen vil det etter fylkesrådmannens vurdering være svært krevende med 
omlegging og stenging av sentrale innfartsveger ved et østlige alternativ. Stenging av 
Stangevegen vil være svært utfordrende og vil få store konsekvenser særlig for trafikk til/fra 
Ottestad og Stange. 
 
Etter fylkesrådmannens vurdering vil stenging av Stangevegen medføre en stor usikkerhet 
knyttet til endret trafikkmønster og negative konsekvenser for varer og tjenester. 
Det er skissert ulike avbøtende tiltak som f.eks. etablering av innfartsparkering og skyttelbuss 
inn og ut av Hamar sentrum og ulike løsninger for myke trafikanter i dagens jernbanetrasé 
under hele anleggsperioden. Imidlertid vil ikke de skisserte avbøtende tiltakene, etter 
fylkesrådmanns vurdering, være tilstrekkelig for å dempe de vesentlige negative 
konsekvensene som følge av lange brudd i innfartsvegene. 
 
Vurdering av trinnvis utbygging  
Bane NOR er utfordret på trinnvis utvikling i ny NTP-prosess og det er i tillegg sterke føringer i 
Jernbanesektorens handlingsprogram om å prioritere tiltak med størst nytte først.  
Den største samfunnsnytten er tatt ut ved ferdigstillelse av parsellen til Åkervika sør. 
Etter fylkesrådmannens vurdering vil alternativ Vest ha flest muligheter for trinnvis utbygging av 
strekningen, som er en fordel hvis det blir aktuelt å prioritere delstrekninger med størst 
samfunnsnytte først.  
 
Videre samarbeid og behov for utredninger i reguleringsfasen 
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For å sikre at planlegging som berører fylkesveg blir ivaretatt tilstrekkelig i 
reguleringsplanarbeidet ber vi om at Bane NOR oppretter egen dialog med 
samferdselsavdelingen i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen ønsker et tett samarbeid rundt 
vurdering av transport og trafikkmønster, kollektivknutepunkt, vegtekniske løsninger og 
eventuelle konsekvenser som følge av endringer i vegsystemer. Fylkesrådmannen forventer at 
Bane NOR legger fram forslag til løsninger som berører fylkesvegnettet før høringsforslag for 
reguleringsplan foreligger. 
 
Klima, miljø og vannforvaltning 
I tillegg til å kunne transportere mange personer raskt, er jernbanen en trafikksikker og 
klimavennlig transportløsning. Satsing på jernbane for å få mer person- og godstransport over 
på bane er i seg selv et godt klimatiltak og kan bidra til en raskere omlegging til 
lavutslippssamfunnet. Generelt vil utvikling av knutepunkt rundt sentralt plasserte stasjoner gi 
færre bilturer og bidra til å styrke miljøvennlig transport.  
 
Fylkesrådmannen ser at planbeskrivelsen mangler Regional plan for vannforvaltning for 
vannregion Glomma under sin opplisting av regionale planer og føringer. Denne planen må tas 
inn, da det blant annet inneholder fastsatte miljømål for alle vannforekomster.   
Det samme vurderinger om nye tiltaks påvirkning på en vannforekomst jf. Vannforskriftens 
§12. Nye tiltak eller ny aktivitet som kan medføre at fastsatte miljømålene ikke nås eller at 
tilstanden forringes i en vannforekomst, skal §12 alltid være en del av vurderingene.   
Det mangler vurderinger av hvilke påvirkninger ulike trasevalg og tiltak vil ha på vannkvalitet, 
både under anleggsperioden og ved ferdigstilt anlegg i drift. Særlig gjelder dette påvirkningen i 
Hamarbukta og Koigen-området ved alternativ Vest og etablering av vannspeil på innsiden av 
kulverten. Overvannshåndtering er omtalt i ROS-analysen, men bare i form av risikoen ved 
overvannsflom.  
 
I saksfremlegget til Hamar kommune fremgår det at det er utfordringer med vannkvaliteten i 
tilførselsbekkene som kommer ut i området i dag. Fylkesrådmannen mener at påvirkningen på 
vannkvalitet i Mjøsa fra disse bekkene og håndteringen av overvann må vurderes. Det 
er særlig fare for at vannkvaliteten i et stillestående basseng på innsiden av kulverten vil bli 
forringet og at utløpet derfra vil påvirke vannkvaliteten i Koigen-området negativt.   
 
Folkehelse:  
Alle de beskrevne alternativer kan ha stor påvirkning på befolkningens livskvalitet og helse. I 
planbeskrivelsen er vurdering av konsekvenser for befolkningens helse ved de ulike 
alternativene lite belyst. I kommende detaljeringsplaner bør dette komme tydeligere fram, og 
vurderes i tilknytning til kommunenes kunnskapsgrunnlag og identifiserte folkehelseutfordringer.  
 
Kulturarv 
Det er i planbeskrivelsen gitt føringer for planarbeidene der det er nedfelt noen overordnede 
samfunns- og miljømål som ivaretar kulturarven. Med hensyn til kulturminneinteressene er 
planforslagene som nå er lagt på høring endret og forbedret sammenlignet med forslaget fra 
2016. Riksantikvaren, Bane Nor og fylkeskommunen har gjennomført jevnlige 
planleggingsmøter i prosjekteringsperioden. For alle parter var det viktig å finne en løsning og 
rydde interessekonflikter av veien innenfor handlingsrommet til den enkelte myndighet.  
 
Når det gjelder kulverten, er den nå foreslått senket ca. 3,9 meter og Bane Nor anbefaler ikke 
bebyggbart lokk over kulverten. Det er fremmet forslag til bebyggbart lokk på kulvert i en variant 
av Vest-alternativet. Fylkesrådmannen tilrår innsigelse til variant av Vest med bebyggbart lokk 
ut fra hensynet til nasjonale kulturminneverdier.  
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Riksantikvarens uttalelse datert 05.02.2020 er vedlagt fylkeskommunens uttalelse.  
Riksantikvaren hadde i forrige høringsrunde flere innsigelsespunkter som det er naturlig at de 
som direktorat har kvittert ut i det foreliggende forslaget. I uttalelse til planprogrammet 
26.11.2018 la Riksantikvaren som premiss innsigelsen av 23.09.2016 for utredning i denne 
planfasen. Fylkeskommunen har bedt om innspill fra Riksantikvaren i saken og stiller seg bak 
konklusjonene. 
 
Noen konkrete innspill er tatt med som vedtakspunkter fordi de er vesentlige for 
kulturminnemyndigheten. For alternativ Vest er det avgjørende at det ikke legges til rette for 
utbygging på arealene over og rundt kulvert. For alle alternativer forutsettes at det etableres 
størst mulig vannspeil, og at det tas hensyn til at det alltid vil være vann av en viss høyde og 
kvalitet. Det er videre pekt på at kulverthøyden som nå er fastlagt i kommunedelplanen ikke kan 
heves ved neste plannivå, punkt 1.2.2 § 2-1. Videre er det sett på at en eventuell optimalisering 
av kulvertløsningen, som innebærer flytting av tiltak og inngrep østover, ikke må komme i 
konflikt med forskriftsfredet anlegg. Det er også presisert at ved eventuell rivning av sidebygning 
til ringstallen, skal denne behandles som søknad om av-fredning. Denne myndigheten tilligger 
Riksantikvaren. Innspilte vesentlige merknader vil medføre endringer i planbestemmelser og 
retningslinjer i planforslaget.  
 
Kommunen mener at det kan være aktuelt i reguleringsplan å kreve gjenoppbygging av 
bygninger som midlertidig må vike plass for byggegroper. Dette synspunktet har også 
fylkeskommunen vært tydelig på innenfor sine ansvarsområder overfor Bane Nor. Midlertidige 
tiltak i forbindelse med rigg og driftsforhold i anleggsfasen skal ikke medføre varige tap av 
nasjonale eller regionale kulturminneverdier.    
 
Kommunen beskriver i saksfremlegg punkt 3.4 Vurdering av avbøtende tiltak og varianter 
at vannflata i Hamarbukta bør ha store dimensjoner for å kunne sette sitt preg på nedre deler av 
byen. Dette vil knytte by og vann sammen på en historisk riktig måte. Dette støttes. 
Administrasjonen er imidlertid ikke enig i at det av «historiske grunner» skal etableres en 
grønnstruktur mellom Strandgata og Mjøsa utover det som allerede ligger i Strandgateparken i 
dag. Kommunen anbefaler at kryssing over kulvert med adkomstveien til utsiden forskyves 
østover til siktlinjen til forlengelsen av Enggata. Dette synes fornuftig, dersom det lar seg løse 
når det gjelder høyder og stigningsforhold. 
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Figur 5-10: Oversiktsbilde av alternativ Vest – fra konsekvensutredning, planbeskrivelse 
 

 
Bearbeidet illustrasjon Figur 5-10 - Strandgata med strandlinje og kulvert 
 
Illustrasjon viser et utvidet vannspeil forbi forlengelsen av Enggata. Ny vei til utsiden fra 
forlengelsen av Parkgata/ Jernbanetorget i forlengelsen av Stangevegen. Reduserte områder 
med grøntområder med slake skråninger endret til en mere urban bakkebelegning. Uansett 
trasevalg og løsning, øst eller vest, vil etablering av størst mulig vannspeil foran byen være det 
mest historisk korrekte. Skibladnerbrygga er foreslått flyttet så langt mot dagens stasjon som 
vanndybden kan tillate, og dermed utnytte nærhet mellom buss, tog og brygge, samt funksjoner 
ved stasjonen som undergang, privetfasiliteter og serveringsmuligheter.  
 
Fra et kulturminnefaglig synspunkt mener fylkesrådmannen at kort kulvert vil gi best løsning når 
det gjelder minst mulig sikthindring fra byen, på grunn av lavere overhøyder som 
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konstruksjonshøyde, overdekningsmasser og sikkerhetsinnretninger. Det må imidlertid kunne 
gis plass til aktiviteter. Det ligger et stort potensial i å redusere synlige omfyllingsarealer rundt 
alle sider på kulverten for å få større vannflate både innenfor og utenfor kulvertkonstruksjonen. 
Ved at kulvertomslutningen gis en urban bearbeidelse og ikke en landskapsmessig arrondering, 
vil en kunne etablere konstruksjoner som gir mulighet for brattere løsninger ned mot vannet enn 
med oppfyllingsmasser, erosjonsproblematikken vil bli vesentlig mindre. Kulvertløsningens 
konstruksjoner bør ikke bygges høyere enn det dimensjonerende flomhøyde tilsier. Nødvendig 
avtrykk av kulverten bør gjøres så liten som mulig både høydemessig og i utstrekning og ha god 
arkitektonisk utforming i synlige deler.  
 
Fylkesrådmannen finner det positivt at sporene på stasjonsområdet ikke blir hevet slik foreslått i 
forrige høringsrunde og at bruken av det viktige kulturmiljøet på stasjonsområdet videreføres til 
jernbaneformål. Dette området har nasjonal verdi. 
 

 
Strandlinjen Mjøsa og park/private hager bakenfor, før jernbanen      Foto: Domkirkeodden 
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 Strandlinjen Mjøsa mot jernbanen       Foto: Domkirkeodden 
 
Foto viser strandlinjen etter at jernbanen er kommet. Det er tydelig å se at linjen for jernbanen 
har tatt hensyn til eksisterende strandlinje, som vises i det eldre fotoet over. 
 
Kommunen mener gammel jernbanefylling bør fjernes mellom Stasjonen og Koigen. 
Administrasjonen mener at før det planlegges rivning må det utarbeides et forprosjekt når det 
gjelder behov for sikringstiltak mot Mjøsa. I den sammenheng bør det vurderes om noe av de 
vakre natursteinsfundamentene for jernbanen kan beholdes som bølgebryter og erosjonssikring 
mot Mjøsa. Murene har stor historisk og håndverksmessig verdi.  
I norsk sammenheng er Hamar Jernbanebyen. Derfor ble landets jernbanemuseum også lagt hit 
i sin tid, og Jernbaneverkstedet ble fredet av Riksantikvaren i november 2012. Fredningen 
omfatter en rekke bygninger på verkstedstomta, som Ringstallen, Rørosbane-stallen og 
verksteder. Dessuten inngår skinneføring fram til bygninger traverser, dreieskive o.l. Anlegget 
på Hamar skal være det anlegget i Norge som samlet skal vise den historiske utviklingen av 
viktige støttefunksjoner for jernbanen.  
 
I konsekvensutredningen pkt 6.2.2.2 oppsummeres samlede konsekvenser for alle tre 
alternativene. Alle forslagene har middels stor negativ konsekvens for kulturminneverdiene. For 
østløsningene er det særlig de store inngrepene i kulturlandskapet rundt Børstad som trekker 
ned. Fylkesrådmannen mener også at østalternativene medfører en betydelig reduksjon av 
verneverdiene i kulturmiljøene både ved dagens stasjon og verkstedanlegget. Dette begrunnes 
med at jernbanesporene/ sportilknytningen blir fjernet. Dette er ødeleggende for opplevelsen og 
forståelsen av bygningenes bruk og sammenheng i anlegget.    
 
For kulturminner og kulturmiljøer samlet sett er ikke konsekvensene så forskjellige mellom de 
tre alternativene at det gir ulik konsekvensgrad. Alternativet i vestløsningen vurderes i 
konsekvensutredningen å være best. Dette er fylkesrådmannen enig i, blant annet på bakgrunn 
av at uheldige konsekvenser for dagens jernbanestasjon er for lite vektet etter vårt syn.  
I nullalternativet er det vist en utbygging i Strandsonen som medfører rivning av bygninger og 
utfylling i Mjøsa. Fylkesrådmannen fraråder dette med bakgrunn i at vår uttalelse til planoppstart 
og at konsekvensutredningen er mangelfull. Utbygging i deler av strandsonen er ikke utredet 
mht. rivning, utfylling i Mjøsa eller maritime arkeologiske undersøkelser i strandlinje og vann. I 
denne sammenheng vises til konsekvensutredning/planbeskrivelse pkt. 6.1 og 12.3 Etterbruk av 
eksisterende jernbanetrasé. 
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Bestemmelser og retningslinjer 
Fylkesrådmannen ser det som formålstjenlig allerede nå med noen presiseringer og forslag til 
endringer i bestemmelsene som vi mener er nødvendige for å tydeliggjøre ansvarsfordeling i 
planforslaget. Dette er ment for å lette arbeidet i neste planfase. Endringer i bestemmelser og 
retningslinjer som er nødvendige for å følge opp vedtakspunkter er ikke foreslått av 
fylkeskommunen i denne uttalelsen. Til bestemmelse 1.2.4 Bestemmelser i hensynssone § 4-6. 
Denne bestemmelsen utvides med  
 
c) Dispensasjonsmyndigheten er Fylkeskommunen, ref. retningslinje 1.3.14. 
d) Det gis ikke permanent dispensasjon for midlertidige tiltak i forbindelse med anleggsdrift, 

og rigg. 
e) Tiltak som berører NB-områder skal avklares med kulturvernmyndighet før tiltaket 

innarbeides i reguleringsplan. 
 
Den ene setningen i retningslinje 1.3.6 Kulturminner omformes: 
Forholdet til bevaringsverdig (ikke fredede) kulturminner og kulturlandskap skal så langt som 
råd tas hensyn til i foreliggende plan og utredes og avklares i reguleringsplan. 
 
Retningslinje 1.3.11 Eksisterende spor 
Det bør her fremgå at det er et fredet jernbanespor på verkstedområdet, dette har forbindelse  
med en av traversene. For å kunne formidle hvordan anlegget fungerte må dette sporet 
sikres. I fremtidige reguleringsprosesser i NB-området må vurderes om det skal tas vare på 
flere spor for å kunne formidle historien. Bygninger som er fredet er trange, innvendig vil det 
derfor være utfordringer både med hensyn til sikkerhet og universell utforming. Lokomotiver og 
vogner som står der i dag skal kunne tas ut og vises frem. Det er derfor viktig å beholde en del 
eksisterende spor på jernbaneområdet for å kunne formidle historisk materiell utenfor staller og 
bygninger der materiell blir oppbevart.  
 
 
Alternativ Øst A og C 
Begge alternativene berører det bynære jordbrukslandskapet, som er et pre for Hamar. 
 
Med hensyn til tema Kulturarv er fylkesrådmannen enig i vurderingene som er gjort i 
konsekvensutredningen. Alternativ Øst A, regnes for å være det minst heldige valget for 
kulturminner og kulturmiljø, særlig på grunn av konsekvensene over Børstad og Tommelstad. Et 
alternativ Øst C vil redusere konsekvensene betydelig i forhold til Øst A, men i alternativ Vest er 
det ingen automatisk fredete kulturminner som blir berørt og det er derfor det foretrukne 
alternativet sett fra et arkeologisk ståsted. 
 
Konsekvensutredningen er god, men den mangler vurdering av kulturmiljøet ved kalkbruddet i 
Furuberget, dette ansees som en klar mangel. 
Det er også en mangel i vurderingen at fergestedet mellom Disen og Elvsholmen ikke er nevnt. 
Forbindelsen mellom Disen og fergestedet blir brutt i begge de østlige alternativene. 
Fergestedet bidrar til å gi de nevnte kulturmiljøene noe høyere verdi, samtidig som 
konsekvensen ved tiltaket blir noe verre. 



  Side 29 av 29

 
Verneverdig bygningsmiljø på Disen berøres, mens fredet husmannsplass på Elvsholmen ikke 
er innenfor varslet planområde. Stiftelsen Disen Kulturveksttun ligger like utenfor varslet 
plangrense. Kulturmiljøet er godt ivaretatt og sårbart, og består av flere gamle bygninger. Andre 
eldre boligbygninger som ligger sentralt i traséen må rives. Gårdsanleggene Tommelstad og 
Børstad berøres sterkt i begge østløsningene. Det må etterstrebes å begrense belastningen så 
mye som mulig, både i anleggsfase og senere driftsfase, gjennom avbøtende tiltak.  
 
Hamar stasjon er jernbanearkitekten Paul Dues hovedverk og har eksteriører i fredningsklasse. 
Restaurantbygningens interiør er fredet og er i disse dager under restaurering og tilbakeføring. 
Bruksområdet det planlegges for er servering og service for reisende publikum. Det er uheldig 
at denne delen av jernbanemiljøet på Hamar i østalternativene ikke er tiltenkt en sportilknytning. 
Dette reduserer kulturminneverdiene i bygningene sterkt, og på litt lengre sikt vil de ikke ha en 
sammenheng med jernbanemiljøet på Hamar. Dette er for lite vektlagt i 
konsekvensvurderingene. Hovedalternativer i øst innebærer at Jernbanemuseets sportilknytning 
fra nord videreføres ved tilkobling på nytt dobbeltspor på Jessnes. 
 
Fylkesrådmannen mener at innledningen til Bestemmelser og retningslinjer (1.1) er uklar med 
hensyn til hvilke kulturminner som vises i plankartet. Det står at «areal fredet etter lov om 
kulturminner» er vist i plankartet, mens hensynssoner for automatisk fredete kulturminner ikke 
er det. Automatisk fredete kulturminner er også kulturminner fredet etter Lov om kulturminner. 
Det som mest sannsynlig er ment er at kulturminner som er vedtaksfredet er vist som 
hensynssoner, mens automatisk fredete kulturminner ikke er det. Når man har valgt å ikke vise 
automatisk fredete kulturminner i plankartet er det ikke en god løsning å henvise til andre 
planers plankart. Dette er ikke en god løsning delvis fordi det krever mer av leseren av planen å 
finne fram til relevante data, og delvis fordi eldre planer kan være utdaterte ved at man har 
oppdaget kulturminner som ikke tidligere var kjent, eller ved at noen kulturminner kan ha gått 
tapt. For å gi leserne en enkel oversikt over hvilke områder som er båndlagt etter 
kulturminneloven, burde det ha vært utarbeidet et temakart.  
 
 
Konklusjon  
 

1. IC-utbyggingen vil styrke målsettingen om et felles bo- og arbeidsmarked i 
Mjøsregionen. Dobbeltsporet vil redusere reisetiden, bedre punktligheten og øke 
kapasiteten. Kapasitetsøkningen vil også gi bedre vilkår for godstransporten. 
 

2. Fylkesutvalget merker seg positivt at planforslaget nå er vesentlig forbedret i alle 
traséalternativene, og inneholder en framtidsrettet tilkobling til Rørosbanen gjennom en 
tilsving som gjør det mulig å kjøre tog mot Elverum fra begge retninger på Dovrebanen 
uten å vende på Hamar stasjon. 
 

3. Fylkesutvalget anbefaler at alternativ Vest legges til grunn for videre planlegging. Vest 
vurderes å ha høyest måloppnåelse. Fylkesutvalget vil spesielt vektlegge hensynet til 
god måloppnåelse av nasjonale og regionale målsettinger, sentral stasjonsplassering 
med nærhet til arbeidsplasser, boliger, servicefunksjoner, utdannings- og 
kulturinstitusjoner mv. Alternativ Vest vil styrke nødvendig framdrift knyttet til fremføring 
av Intercity til Lillehammer innen 2034. I tillegg vil bevaring og bruk av dagens 
jernbanestasjon styrke Hamar som jernbanebyen i landet. 
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4. Fylkesutvalget forutsetter at hensynet til minst mulig barrierevirkning legges til grunn for 
jernbanetiltaket i Vest-alternativet. Planforslaget bør sikre tilbakeføring av opprinnelig 
strandlinje i størst mulig grad. Nødvendig avtrykk av kulverten bør gjøres så liten som 
mulig både høydemessig og i utstrekning, ha god arkitektonisk utforming i synlige deler 
og tilrettelegges for ferdsel og opphold. Det bør ikke etableres et nytt landområde foran 
byen, i form av masseoppfylling over og langs med kulverten. Fylkesutvalget legger vekt 
på størst mulig vannspeil i Hamarbukta, og at det for vest-alternativet etableres en 
løsning slik at det alltid vil være vann av en viss høyde i vannspeilet. 
 

5. Etter fylkesutvalgets vurdering vil en stasjonsplassering ved Vikingskipet svekke 
koblingene mellom Mjøsregionen og Osloregionen og gjøre det mindre attraktivt å 
pendle med tog inn til Hamar. Dette som følge av større avstand til viktige 
sentrumsfunksjoner og arbeidsplasser, samt lengre reisetid og økte kostnader for den 
reisende som følge av behovet for lokal kollektivtransport til/fra stasjonen. Alternativ Øst 
vil svekke regionens målsettinger knyttet til utvikling av en mer attraktiv region gjennom 
å knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen og skape et mer konkurransedyktig 
transporttilbud.  
 

6. Planforslaget framstår ikke entydig. Fylkesutvalget forutsetter at underliggende plankart 
ikke er en del av foreliggende planforslag.  
 

7. Fylkesutvalget forutsetter at i planforslaget alternativ Øst A og C på dette plannivået ikke 
skal legges til rette for utbygging mot sjøfronten utenfor eldre bystruktur i henhold til 
byplanen fra 1848.  
 

8. Fylkesutvalget forutsetter at kulvertløsningens konstruksjoner ikke bygges høyere enn 
det dimensjonerende flomhøyde tilsier. Høyden som nå er fastlagt i kommunedelplanen 
kan ikke heves i neste plannivå. Bestemmelse punkt 1.2.2 § 2-1 må endres på dette 
punktet. 
 

9. En eventuell optimalisering av kulvertløsningen som innebærer flytting av tiltak og 
inngrep østover må ikke komme i konflikt med det forskriftsfredete anlegget ved 
jernbaneverkstedet. Fylkesutvalget er bekymret for nærføringen til Ringstallen, og 
forutsetter at planene ikke innebærer behov for rivning av hele eller deler av den fredete 
bygningen. 
 

10. Fylkesutvalget fraråder at det åpnes for utbygging på sjøsiden av dagens 
Jernbaneområde, på grunn av uavklarte kulturminneforhold, ref. 
konsekvensutredning/planbeskrivelse punkt 6.1 og punkt 12.3.  
 

11. Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016-2021, må tas inn i 
planbeskrivelsens kap. 2.4.  Det må foretas en vurdering av vannforskriftens §12, om 
nye inngrep.  Det bør tas inn vurderinger av påvirkning på vannkvalitet, særlig i 
Hamarbukta og Koigenområdet, som underlagsdokument til kommunedelplanen. 
Eventuelt må dette legges særlig vekt på i prosessen med reguleringsplan. 
 

12. Fylkesutvalget forutsetter fortsatt tett dialog mellom partene i forkant av endelig 
planvedtak, spesielt knyttet til formulering av bestemmelser og retningslinjer. Ut fra en 
helhetlig vurdering fremmer fylkesutvalget innsigelse til en stasjonsplassering ved 
Vikingskipet og alternativ Øst. Dette som følge av manglende måloppnåelse av 
nasjonale og regionale målsettinger om kompakt by, redusert transportbehov, jordvern, 
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styrke klima- og miljøvennlige transportformer og knytte bo- og arbeidsområdene godt 
sammen. Det vises her til Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging (2019) 
og Statlige retningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2014), 
Nasjonal jordvernstrategi, Fylkesdelplan for samordnet miljø-areal- og transportutvikling 
(SMAT) i Hamarregionen (2009) og uttalte målsettinger i regionale planstrategier. 
 

13. Fylkesutvalget forutsetter at det i planforslag alternativ Vest på dette plannivået, ikke 
skal legges til rette for utbygging på arealene over og rundt kulvert. Fylkesutvalget 
fremmer innsigelse til alternativ Vest, variant med bebyggbart lokk over kulvert. 
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Innsigelse til kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar kommune  

Vi viser til brev datert 15.9.2016- uttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli- Brumunddal, 
samt brev datert 14.12.2018 uttalelse til oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram, 
tilleggsutredninger. Statens vegvesen har vært deltaker i prosjektgruppe, og arbeidsgruppe for 
byutvikling og mobilitet.  
 
Statens vegvesen sitt ansvarsområde 
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale 
arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne 
av staten og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 
 
Statens vegvesen har delansvar for å påse nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp og statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ivaretas i planlegging ut fra 
rollen som vegtransportmyndighet.  
  
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP) 
konkretiserer blant annet hvordan klimamålene som er fastsatt gjennom internasjonale avtaler, 
klimaforliket og aktuelle stortingsmeldinger skal følges opp i arealplanleggingen.  
 
Rollen som sektormyndighet for vegtransportsystemet gir Statens vegvesen et delansvar for å ivareta 
de ulike målene. Målet om å redusere transportbehov og klimagassutslipp handler ofte om 
lokalisering. Målet om å tilrettelegge for klima- og miljøvennlige transportformer handler også om 
lokalisering, men ofte også om å velge løsninger for kollektivtransport, gående og syklende før bilen. 
Målet om samfunnsmessig effektiv ressursutnyttelse handler ofte om å vurdere kost-nytte i 
alternativene. Rollen vår knyttet til helhetlig bypolitikk og kollektivtransport gir oss samtidig et mer 
generelt delansvar knyttet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
  
I denne saken uttaler Statens vegvesen seg til fastsettelse av korridor og stasjonslokalisering for 
dobbeltspor jernbane gjennom Hamar kommune. Vi ser at en rekkeforhold, deriblant dimensjonering 
av gang- og sykkelanlegg og utforming av knutepunktet er forhold som må avklares ved neste 
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plannivå. Vi anser beskrivelser og illustrasjoner av knutepunktet som mulige løsninger. Vi forutsetter 
at neste plannivå, gjennom mulighetsstudier og felles konseptutvikling fastsetter dette.  
 
Statens vegvesen sine vurderinger- fremmer innsigelse til alternativ øst A og øst C.  
 
Statens vegvesen fremmer innsigelse til variant øst A og øst C.  Innsigelsen fremmes med hjemmel i 
plan- og bygningsloven §5-4, og med hjemmel i Statens vegvesen sitt sektoransvar for delområde 
innenfor samordnet bolig- areal og transportplanlegging. Vi mener de forholdene 
kommunedelplanen omhandler har vesentlig regional betydning, og berører vårt sektoransvar i 
vesentlig grad.  
 
Vi viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP), 
pkt. 4,2 – «Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes slik at transportbehovet 
begrenses». Pkt. 4.4 «Planlegging skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform.»  
 
Vår begrunnelse for innsigelse 

- Stasjonsplassering i vest vurderes i størst grad å oppnå samfunnsmålet til prosjektet: «legge 
til rettefor miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsmarkedet 
god sammen.  

- Stasjonsplassering i vest vil i størst grad bidra til å styrke bo- og arbeidsplassregionen, 
samordnet areal- og transport, kompakt byutvikling og redusert transport behov.  

 
Statens vegvesen støtter BaneNOR sine vurderinger og anbefaling om at alternativ vest, dagens 
stasjonsplassering både på kort og langsikt har høyest måloppnåelse. Den samfunnsøkonomiske 
analysen anbefaler at alternativ vest legges til grunn for videre planlegging, etter en samlet vurdering 
av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. I utredningen av andre samfunnsmessige virkninger 
vurderes alternativ vest med sentral stasjonslokalisering å oppnå målsetningen om å styrke bo- og 
arbeidsplassregionene, samordnet areal og transport, kompakt utvikling og redusert transportbehov, 
og vest rangeres som det beste alternativet.   
 
Kompakte byer og tettsteder, sammen med tett utbygging rundt kollektivknutepunkt, reduserer 
byspredning, transportbehov og klimagassutslipp. Korte avstander gjør det enkelt for innbyggerne å 
bevege seg mellom ulike gjøremål. Kompakt byutvikling kan også redusere kostnadene til å etablere 
og drive infrastruktur i byene.  
 
Statens vegvesen mener at alternativ øst avviker i vestlig grad fra føringene gitt i Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP). Dagens stasjon er 
lokalisert nært områder med høy tetthet av arbeidsplasser, bosted og andre målpunkt. Statens 
vegvesen mener at videreføring av dagens stasjonslokalisering gir gode forutsetninger for ønsket 
utvikling.  
 
Statens vegvesen støtter BaneNOR sine vurderinger av at stasjonslokalisering i Hamar har betydning i 
et regionalt perspektiv. Sentral stasjonslokalisering er med bakgrunn i erfaringer, statistikk og 
utredninger vesentlig for et velfungerende knutepunkt. Statens vegvesen mener at videreføring av 
dagens stasjon vil legge til rette for ytterligere fortetting i sentrum. Vi mener at ytterligere fortetting i 
sentrum vil bidra til at flere vil kunne gå og sykle til sine gjøremål.  
 
Nytt dobbeltspor skal bidra til overføring av trafikk fra vei til bane og redusert behov for 
veiutbygging. Vi mener en sentral plassering av jernbanestasjon bygger opp under kompakt 
byutvikling og gjør oss mindre avhengige av bil til hverdags og i arealplanleggingen, i henhold til 
Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging (2019) og Statlige retningslinjer for 
samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2014).  
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Et av kommunes hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 er at Hamar kommune skal 
være en bærekraftig kommune, der det skal være lett å leve miljøvennlig. Videre sier kommunen i sin 
langsiktige arealstrategi at kommunen skal prioritere fortetting og effektiv arealutnytting innenfor 
byvekstgrensen for å skape "5-minuttersbyen". Kommunen har også igangsatt arbeid med ny plan for 
sentrum, og mobilitetsplan. Hensikten med disse planene er å legge til rette for fortetting og 
bærekraftig mobilitet.  
 
Hamar har høy innpendling med privatbil i dag. Forutsatt at innpendling med personbil fortsetter å 
øke, og overføres i mindre grad til jernbane mener vi det blir krevende for Hamar by å lykkes med 
sine lokale mål for transport. Vi mener at stasjonsplassering i vest gir best forutsetting for at pendling 
i regionen vil skje med bane.  

 

Øvrige forhold  
Statens vegvesen mener at mulighet for trinnvis- utbygging og etappevis forbedring av jernbanen og 
stasjonsområdet må vektlegges i kommunen sin utbehandling. Statens vegvesen som statlig aktør 
mener mulighet for tidlig fremføring av tiltaket må vektlegges.  
 
I forbindelse med høring av planprogrammet ba vi om at veileder for knutepunktutvikling skulle 
legges til grunn for arbeidet med et omforent konsept for knutepunktet. Vi mener at partene ikke 
fult ut har lyktes med dette. Vi ber om at dette arbeidet gjenopptas nærmere byggestart.     

 

Vi ber kommunen vurdere og vektlegge konsekvensene en eventuell langsiktig båndlegging av 
sentrale områder i Hamar by vil kunne føre til.  

    

Oppsummering  

Statens vegvesen fremmer innsigelse til variant øst A og øst C.  Innsigelsen fremmes med hjemmel i 
plan- og bygningsloven §5-4, og med hjemmel i Statens vegvesen sitt sektoransvar for delområde 
innenfor samordnet bolig- areal og transportplanlegging.  
 
Vi mener de forholdene kommunedelplanen omhandler har vesentlig regional betydning, og berører 
vårt sektoransvar i vesentlig grad.  

 

Statens vegvesen Transport og samfunn  

Med hilsen 

 

 

Fred Anton Mykland 

Avdelingsdirektør  Hans Martin Asskildt  

 Seksjonsleder  
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Hamar kommune – Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar - Uttalelse med 
innsigelse ved offentlig ettersyn – PlanID 2015001 

Sammendrag 

Bane NOR fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 innsigelse til alle varianter av 
alternativ Øst A og Øst C, samt variant av Vest med bebyggbart lokk. Dagens stasjonsplassering 
har betydelig bedre oppfyllelse av nasjonale mål og føringer enn Øst-alternativene. Korridor Vest er 
det alternativ som i følge utredningene vil bidra til at flest reisende vil benytte tog til og fra Hamar. 

Bane NOR som jernbanemyndighet har følgende merknader til trasévalget 

Innledning 

Dovrebanen er en nasjonalt viktig jernbanestrekning, både for persontrafikk og gods. 
Storsamfunnet er i gang med store investeringer i jernbaneinfrastrukturen med investeringer som 
vil gi et betydelig økt togtilbud for reisende til og fra Hamar. InterCity-satsingen er en helhetlig 
jernbaneutbygging på Østlandsområdet, med sentrum i Oslo og armer som strekker seg i fire 
retninger; til Halden, Hønefoss, Skien og Lillehammer. Indre InterCity er prioritert i inneværende 
planperiode for Nasjonal transportplan, og omfatter strekningen Venjar i Eidsvoll til Hamar.  

Oppmerksomheten rettet mot kostnader ved infrastrukturutbygging er økende, og det er svært 
mange utbyggingstiltak for veg og bane som konkurrerer om statlige bevilgninger. Signalene fra 
bevilgende myndigheter er at samfunnsnytte vil bli sterkere vektlagt i prioritering av strekninger for 
utbygging. 

Bane NORs anbefaling 

Bane NOR anbefaler trasé i vest fordi dette oppnår prosjektets og Regjeringens målsetninger om 
miljøvennlige reiser, kompakt byutvikling og styrking av bo- og arbeidsmarkedet i Mjøsregionen. De 
samme forholdene utgjør også hovedmålene i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal-, og transportplanlegging. Vest vil gi minst inngrep i naturvernområdet Åkersvika og vil ikke 
berøre matjord, som også inngår i InterCity-prosjektets samfunnsmål. 
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Korridor Vest: 

- Bygger opp om gange, sykkel og buss (nullvekstmål) 
- Fremmer kompakt byutvikling 
- Styrker og videreutvikler eksisterende sentrum 
- Opprettholder kollektivknutepunkt der det er høy utnyttelse og mange målpunkt i dag 
- Gir redusert transportbehov 
- Har minst inngrep i verdifulle natur-, kultur og landbruksinteresser 
- Muliggjør trinnvis utvikling 

Mål for utbyggingen 

Blant samfunnsmålene for Intercitysatsingen inngår å muliggjøre en utvikling av kompakte byer og 
tettsteder som legger grunnlaget for et redusert transportbehov. Dagens stasjon ligger nær 
bykjernens godt etablerte sentrumsfunksjoner, og et høyt antall reisende til og fra Hamar har 
gangavstand mellom dagens stasjonsplassering og målpunktene for reisen. Korridor Vest oppnår 
samfunnsmålene for Intercityutbyggingen.  

Hovedmålene i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging peker 
i tillegg på at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse og effektiv trafikkavvikling, redusere transportbehovet og legge til rette for 
klima- og miljøvennlige transportformer. 

Trinnvis utvikling 

Jernbanedirektoratet har den siste tiden kommunisert hvor viktig det er å bygge strekninger med 
størst nytte først. For Bane NOR betyr dette at strategiske mål om å få mer for pengene må 
ivaretas ved å redusere utbyggingskostnader for de enkelte tiltakene og delstrekningene. Også for 
realiseringen av InterCityutbyggingen må strekningen Åkersvika – Brumunddal vurderes opp mot 
andre strekninger når investeringsbeslutninger skal tas. I Bane NORs tilleggssvar til Nasjonal 
transportplan 2022 – 2033, datert 30. september 2019 (Bane NOR, 2019b), er trinnvis utbygging 
fram til dagens stasjon på Hamar nevnt som et mulig prosjektoptimaliserende tiltak for å få mer for 
pengene. 

Valg av Øst gir ikke muligheter for trinnvis utvikling av jernbanen gjennom Hamar kommune, siden 
både stasjonslokaliseringen og traseen er ny. Velger man Vest kan derimot jernbanen gjennom 
Hamar bygges trinnvis, slik at man kan forbedre strekningen der nytten er størst først. En mulig 
oppdeling av strekningen gjennom Hamar vil kunne være å fullføre dobbeltsporet over Åkersvika til 
dagens stasjonsområde. På stasjonen er det vurdert hensiktsmessig å samtidig fornye 
sikringsanlegget, hvilket innebærer at flere tog kan kjøre inn på stasjonen samtidig. Slik kan man 
tilpasse sporarrangementet og stasjonen til flere togreisende. Dette vil gi bedre punktlighet og 
fleksibilitet, spesielt ved avvik, og muliggjøre høyere hastighet inn til stasjonen, i tillegg til noe 
redusert reisetid. 
 
Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging 

Bane NOR har utgitt en veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og 
bygningsloven (Bane NOR, 2017). I denne er det blant annet lagt vekt på å klargjøre i hvilke 
situasjoner Bane NOR kan finne det nødvendig å bruke innsigelse eller andre virkemidler for å 
sikre at nasjonale jernbaneinteresser blir ivaretatt. Nasjonal og regional arealpolitikk utgjør et av 
Bane NORs ansvarsområder når jernbaneinteresser er berørt.  

Nasjonal transportplan legger opp til at persontransportveksten i byområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Ved vurdering av om innsigelse skal fremmes legger vi vekt på 
at arealplanlegging bør støtte opp om statlig infrastrukturutbygging. Grunnlaget for vektleggingen 
ligger i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, jf veileder for 
nasjonale jernbaneinteresser, kapittel 3. Skal utbyggingsmønster og transportsystem fremme 
utvikling av kompakte byer og tettsteder, må også etablerte strukturer styrkes når jernbanen skal 
bygges ut. Korridor Øst svekker disse hensynene sammenliknet med dagens situasjon. Staten 
investerer betydelige midler i utvikling av jernbanens infrastruktur, og det alternativ som best 
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bygger opp under statlige forventninger om at lokale myndigheter legger til rette for en arealbruk 
som øker nytten av investeringene bør velges. 

Byutvikling og mobilitet – andre samfunnsmessige virkninger 

Rapporten ‘Andre samfunnsmessige virkninger’ utreder konsekvenser og muligheter for byutvikling 

og mobilitet på sikt. Her vurderes østalternativene å gå i feil retning av kompakte byer, fortetting, 
redusert transportbehov og en miljøvennlig transport, i strid med føringene i Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging.  

I østalternativene flyttes stasjonen fra sentrum og gjør stasjonen til et byttested i stedet for et 
knutepunkt. Stasjon ved Vikingskipet forutsetter riving av eksisterende næringsbebyggelse. 
Foruten Vikingskipet vil stasjonen i lang tid bli liggende i et ubebygd område, med lav tetthet av 
boliger og arbeidsplasser i nærheten. Utredningen av andre samfunnsmessige virkninger synliggjør 
at det vil ligge langt fram i tid før det er sannsynlig med utbygging i området rundt Vikingskipet. 
Hamar har allerede regulerte arealreserver i sentrum. Utvikling av et knutepunkt ved Vikingskipet 
vil medføre at dagens sentrum går glipp av nødvendige investeringer og utvikling. På sikt kan dette 
føre til et todelt sentrum. Ved valg av alternativ Vest kan dagens sentrum og kvartalsstruktur 
beholdes og videreutvikles. 

Stasjonsplasseringens betydning for nullvekst i personbiltrafikk – andre samfunnsmessige 
virkninger 

Passasjerregistreringer gjennomført våren 2019 viser at 42 % går til stasjonen i dag. Vi knytter den 
høye gangandelen til stasjonens sentrale plassering mot boliger og store arbeidsplasser i Hamar 
sentrum. Et betydelig antall målpunkter som offentlig tjenestetilbud, kulturtilbud og handel ligger 
nærmere dagens stasjon enn 1 km. Transportforskning viser at økt gangtid reduserer antallet som 
går betraktelig. Alternativ Øst vil redusere andelen som går til stasjonen, både på kort og lang sikt. 
Dette vil øke transportbehovet internt i Hamar, enten som følge av overgang til andre 
transportmiddel for korte reiser, eller økt bilbruk på hele reisen og tilsvarende reduksjon i togets 
andel av gjennomførte reiser til og fra Hamar. 

Økt reisetid – prissatte konsekvenser 

I rapporten ‘Prissatte konsekvenser’ er vestalternativet rangert best. Forskjellen mellom alternativ 

Vest og alternativ Øst utgjøres av beregnet nytte for passasjerenes tidsbruk til og fra stasjonen. 
Alternativ Øst medfører at gjennomsnittlig avstand fra tyngdepunktet av bosatte og arbeidsplasser 
øker, hvilket fører til økt tidsbruk. Forskjellen er beregnet til 200 mill. kr. i trafikantnytte i favør Vest. 

Endret tilbringertid som følge av stasjonsplassering i Øst vil gi størst utslag for de som går til 
stasjonen. For de som kjører bil til stasjonen er endring i reisetid marginal. For syklister er endret 
reisetid også ganske beskjeden, selv om avstanden kan øke. Trafikantundersøkelsen viser at 
andelen som sykler til stasjonen utgjør kun 6 % av alle reisende. Analysen ser nærmere på 
andelen på 42 % som i trafikantundersøkelsen svarte at de går til stasjonen (Prissatte 
konsekvenser s.23). 
 
Tilbringertid til og fra stasjonen er ulik. Alternativ Vest opprettholder dagens situasjon.  

Ved valg av alternativ Øst vil endringene bli som vist i tabellen under. Samlet nyttetap utgjør 11,4 
mill kr per år (Prissatte konsekvenser s.6 og 23). 

Gjennom hele analyseperioden tilsvarer dette en nåverdi på ca. 645 mill. kr for vestlig 
stasjonsplassering og ca. 447 mill. kr for østlig stasjonsplassering (Prissatte konsekvenser s.29). 

Øst Forlenget 
avstand 

Økt gangtid Kortere avstand Kortere gangtid 

Bosatte 19 % 6-7 min (540 m) 8 % 4 min (300 m) 
Arbeidsplasser 59 % 7 min (600 m) 6 % 1 min (80 m) 
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Nullalternativet bedre enn øst 

Med en stasjon i øst vil toget bli et mindre attraktivt valg, særlig for de som pendler til 
arbeidsplasser i Hamar by og andre myke trafikanter. Årsakene er større avstand til boliger og 
arbeidsplasser samt områdets bilbaserte karakter, lave byromskvaliteter og dårlig tilgjengelighet for 
miljøvennlig transport. Det er derfor større sannsynlighet for at flere velger å kjøre bil til stasjonen, 
eller velger å kjøre bil hele veien til målet. Nullalternativet vurderes med bakgrunn i dette som 
bedre enn østalternativene.  

Miljømål: unngå inngrep/redusere inngrep 

Alternativ Øst A går gjennom det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet på Børstad og innebærer 
omdisponering av ca. 75 daa med dyrka mark av svært høy kvalitet. I tillegg medfører alternativet 
midlertidig beslag av ca. 100 daa jordbruksareal. Mellom dobbeltsporet og bebyggelse oppstår 
inneklemte og oppsplittede jordbruksarealer som får forverrede driftsforhold, samtidig som noen 
arealer risikerer nedbygging. 

Begge østalternativene medfører større negative konsekvenser for Åkersvika naturreservat, siden 
områder av store naturverdier blir berørt. Østalternativene vil gi større utfordringer knyttet til 
framkommelighet på hovedvegnettet i anleggsfasen enn vestalternativet. Stangevegen vil bli stengt 
i inntil 2,5 år, noe som vil gi utfordringer for gående og syklende. De løsningene som beskrives 
som aktuelle for å løse framkommelighet for gående og syklende vil medføre negative 
konsekvenser for Åkersvika naturreservat (fagrapport Anleggsgjennomføring s. 26). 

Alternativ Øst C er lik Øst A med følgende unntak: Alternativ Øst C unngår inngrep i åkerholmer 
med viktige naturverdier og dyrka mark. Alternativet gir mindre permanent inngrep (ca. 25 daa) og 
mindre midlertidig beslag (ca. 75 daa) på Børstad/Tommelstad. Dette forutsetter at matjord på 
kulvert vil oppnå akseptabel kvalitet i løpet av noen år. Erfaringer fra nydyrkingsprosjekter i Norge 
viser at det er en risiko for at jordsmonnskvaliteten permanent forringes, slik at det permanente 
beslaget kan være større. 

Varianter 

For alternativ Øst er det vist en variant som innebærer et større arealbeslag til jernbaneformål, 
benevnt «fleksibel stasjonsløsning». Hensikten med en «fleksibel stasjonsløsning» er å legge til 
rette for en eventuell framtidig mulighet for IC-tog mellom Oslo og Elverum via Hamar. Dette 
innebærer at byttepunktet mellom dieseldrift og elektrisk drift av gods- og passasjertog kan flyttes 
fra Hamar til Elverum. De fleste som bruker Rørosbanen skal nord for Elverum. Vurderinger av 
trafikantnytte tilsier at denne varianten gir lav nytte og økte investeringskostnader på selve 
stasjonsutformingen ved Vikingskipet. Realisering av et slikt tilbud krever også betydelige 
investeringer i jernbaneinfrastrukturen mellom Hamar og Elverum stasjoner, samt etablering av 
hensettingsanlegg på Elverum stasjon. 

Denne varianten gir det klart største både permanente og midlertidige arealbeslaget i Åkersvika 
naturreservat, på henholdsvis ca. 40 daa og 210 daa og beslaglegger mer verdifullt våtmarksareal.  

For Bane NORs vurdering av regional og nasjonal interesse ved valg av alternativ på strekningen 
Åkersvika – Brumunddal er lave investeringskostnader vesentlig, som vist til foran om Nasjonal 
transportplan og føringer for det totale investeringsomfanget for InterCity-prosjektet. 

For alternativ Vest foreligger det en variant med bebyggbart lokk. Bebyggbart lokk vil ha en høy 
kostnad og gi begrenset utbyggingspotensial for byen. Et bebyggbart lokk vil begrense sikten mot 
Mjøsa. 
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Innsigelser 

Bane NOR har ansvar for å ivareta jernbaneinteressene i planer som har betydning for nasjonal og 
regional arealpolitikk. Stasjonslokalisering har stor betydning for utvikling av en kompakt by som 
bidrar til redusert transportbehov og økt bruk av klima- og miljøvennlige transportformer, og 
dermed bedre utnyttelse av statlige jernbaneinvesteringer. Bane NOR mener trasévalg med 
stasjonslokalisering i Hamar er av nasjonal og regional interesse. Utredningene viser at 
østalternativene går i feil retning av målene om redusert transportbehov, økt andel miljøvennlig 
transport, kompakt byutvikling og fortetting. Bane NOR mener derfor at øst-alternativene er i strid 
med nasjonale jernbaneinteresser, jf plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd. Øst-alternativene er 
dessuten i strid med statlige planretningslinjer, jf plan- og bygningsloven § 5-4 fjerde ledd. Bane 
NOR fremmer derfor med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 innsigelse til alternativ 
Øst A og Øst C, med alle tilhørende varianter.  

Bane NOR har utredet en variant av Vest med byggbart lokk mellom stasjonen og forlengelsen av 
Vangsvegen. Tilleggskostnadene er høye, ca 350 mill kr, og utbyggingspotensialet er vurdert lavt. 
Med bakgrunn i føringene i Nasjonal transportplan og føringer om det totale investeringsomfanget 
for InterCity-prosjektet, vurderer Bane NOR at det er av nasjonal interesse å holde 
investeringskostnader lave. Vi viser i den forbindelse til departementet rundskriv T-2/09 av 
23.06.2009 om ikraftsetting av ny plan- og bygningslov, kapittel 6.2 Om bruk av innsigelser: 
«Planer som er i motstrid med, eller vesentlig fordyrer tiltak som inngår i Nasjonal transportplan 
eller er godkjent gjennom KS1-systemet gir grunnlag for å fremme innsigelse.» Bane NOR 
fremmer derfor med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 innsigelse mot en variant med 
byggbart lokk i alternativ Vest. 

 

Andre merknader fra Bane NOR 

Videre bearbeidelse av plandokumentene under merknadsbehandlingen 

Det har blitt pekt på at båndleggingssonen i plandokumentene ved offentlig ettersyn har en noe 
større utstrekning enn nødvendig. En mulig reduksjon av behovet for båndlegging, eksempelvis 
boligarealer ved Briskeby og næringsarealer nær eksisterende stasjon, vil etter en vurdering av 
behov for areal for anleggsgjennomføring bli diskutert med Hamar kommune før oversendelse av 
reviderte plandokumenter for fastsettelse av kommunestyret. 

Utforming av bestemmelse § 4-6 har ikke hatt som formål å ytterligere begrense mulig bruk av 
bebyggelsen innenfor gjeldende kulturminnefredning. Vi ser at § 4-6 b kan misforstås og være 
overflødig, da dette framgår av fredningsforskriften. Vi vil sammen med Hamar kommune vurdere 
om det er nødvendig å justere teksten for å tydeliggjøre dette. 

 

Med vennlig hilsen 

Vibeke Aarnes  
infrastrukturdirektør 
 

Bjørg Hilde Herfindal 
avdelingsdirektør 
Planavdelingen 
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NVEs uttalelse ved offentlig ettersyn - Kommunedelplan for 

dobbeltspor gjennom Hamar - Hamar kommune, Innlandet 

Det vises til oversendelse av 20.12.2019. NVE viser samtidig til våre tidligere innspill og merknader i 

planprosessen. 

Flom 

Planområdet befinner seg i flomutsatt område jf. NVEs flomsonekart 3/2005 – Delprosjekt Hamar. 

Byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 fastsetter ulike sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område, 

avhengig av konsekvensene ved oversvømmelse. Begrepet flomsikker høyde brukes derfor litt 

misvisende flere steder i planen.  

I silingsrapporten for dobbeltspor gjennom Hamar (2018), er det nevnt at banen for begge korridorer 

fortrinnsvis skal legges på kote 127,5 og at bane under dette nivået må flomsikres (kote 128 der det ev. 

må hensyntas bølgepåvirkning). I ROS-analysen til kommunedelplanen nevnes det tilsvarende kote 

127,64 + sikkerhetsmargin. 200-årsflom i Mjøsa er beregnet til kote 126,6, med anbefalt 

sikkerhetsmargin på 50 cm for å hensynta usikkerhet i beregningene, samt 50 cm ekstra 

sikkerhetsmargin for områder som kan bli påvirket av bølger.  

NVE anbefaler at det konkretiseres hvilke kotehøyder som legges til grunn for det videre planarbeidet, 

og dette bør forankres i planbestemmelsene. Det er kun nevnt i retningslinjene til kommunedelplanen 

pkt. 1.3.2. at krav som ivaretar hensynet til flom skal fastsettes i reguleringsplanen. Dette blir litt vagt. 

Selv om Bane NOR har egne akseptkriterier for sikkerhet mot flom, må ikke utbygging av ny jernbane 

gjennom Hamar forverre flomfaren for tredjepart.  

I planbeskrivelsen vises det til at hensynssone for flom ikke er tatt inn i planen, men at hensynssonen for 

flom i kommuneplanens arealdel gjelder og supplerer de hensynssonene som er vist i plankartet. Etter 

det NVE kan se, viser hensynssonen for flom i kommuneplanen arealer som ligger under kote 126,6. 

Korridor øst 

For korridor øst vises det i ROS-analysen til at jernbane og stasjonsområde legges på kote 127,64, men 

at øvrige deler av området vil ligge under 200-års flomnivå (reisetorg, veinett og brannstasjon). Når det 

gjelder brannstasjonen opplyses det videre i ROS-analysen at risikoen for flom er størst i forbindelse 



 
Side 2 

 

 

 

med anleggsperioden, da veinettet vil være sårbart for flom. Brannvesenet er avhengig av 

adkomstmuligheter inn og ut av området. Planlegging av anleggsgjennomføring må sikre 

adkomstmuligheter for brannvesen uten økning i innsatstid. 

I retningslinjene til kommunedelplanen pkt. 1.3.18. e) fremgår det at Åkersvikavegen skal reetableres 

gjennomgående mellom Vangsvegen og Stangevegen, med flomsikring for 200-årsflom. I 

planbeskrivelsen fremgår det at kryssing av Åkersvikavegen under spor skal flomsikres. NVE mener 

dette er en sårbar løsning for en veg som benyttes til utrykning av Hedmarken brannvesen. Det er flere 

eksempler på underganger under jernbanen i Hamar som blir oversvømmet under flom i Mjøsa, jf. bildet 

under. Selv om det stilles krav om at kulverten skal flomsikres, vil det alltid være en risiko for at 

flomsikringen ikke vil fungere til enhver tid. Kommunen bør derfor vurdere denne løsningen nærmere i 

beredskapssammenheng, jf. bestemmelser til hensynssonen for flom i kommuneplanen. 

 

Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område, jf. 

byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 første ledd. Dette kravet gjelder for nye byggverk som har nasjonal 

eller regional betydning for beredskap og krisehåndtering, slik som regionsykehus eller regionale 

beredskapsinstitusjoner. Dersom det er aktuelt å gå videre med korridor øst, mener NVE at kommunen 

samtidig bør vurdere ev. alternativ plassering av brannstasjonen i tråd med kravene i TEK17. Dette fordi 

man da unngår ev. ulemper for brannvesenet i anleggsfasen, og unngår at en viktig regional 

beredskapsinstitusjon blir inneklemt av jernbanen i et flomutsatt område. Brannstasjonen ved 

Vikingskipet ligger flomutsatt til i dagens situasjon, og det er derfor ikke anledning i regelverket til å 
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gjennomføre vesentlige ombygginger eller utbygginger. Endelig planavgrensning for reguleringsplanen 

kan heller ikke omfatte brannstasjonen, fordi sikkerhetskravene i TEK17 for regionale 

beredskapsinstitusjoner da vil slå inn. 

NVE registrerer at det østlige alternativet planlegges med bane over veg ved Flagstadelva. Dersom 

planene for det østlige alternativet av ulike årsaker skulle bli endret med bane under veg, ev. veg i 

kulvert under bane, må flomforholdene i Flagstadelva kartlegges nærmere. Dette fordi nytt dobbeltspor 

ikke må forverre flomforholdene for tredjepart. Slik det østlige alternativet ser ut i dag, vil sannsynligvis 

ikke flomforholdene i Flagstadelva forverres. Dette er imidlertid litt avhengig av hvor mye av brukarene 

på eksisterende Rørosbane som fjernes, i kombinasjon med pilarer for ny Rørosbane og tilsving. Dette 

må adresseres nærmere i en ev. reguleringsplan for det østre alternativet.  

Korridor vest 

I planbeskrivelsen er det skissert en kulvertløsning på kote 127,0. NVE vil minne om at innløpet til 

kulverten bør sikres tilstrekkelig mot flom. Det vil kunne få relativt store konsekvenser dersom 

kulverten oversvømmes i en flomsituasjon.  

I ROS-analysen anbefales det å bygge flomvoll med pumpeanlegg på innsiden for håndtering av 

overvann, i kombinasjon med at deler av banen legges på kote 127,64. NVE mener at det bør vurderes 

nærmere i hvilken grad ev. flomsikringstiltak for ny bane og utbygging på Espern-området kan sees i 

sammenheng.  

Avslutningsvis registrerer vi at alternativ vest gir minst vassdragsinngrep i Åkersvika naturreservat.   

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Gro Pedersen

Fra: Jørgen Johannessen <Jorgen.Johannessen@marmuseum.no>

Sendt: 10. februar 2020 11:27

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar; post@innlandetfylke.no

Emne: Uttalelse til sak -  KOMMUNEDELPLAN FOR DOBBELTSPOR GJENNOM 

HAMAR - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Kategorier: GRO

 Hei! 

 

NMM varsler om at det vil bli stilt krav om marinarkeologiske registreringer i forbindelse med offentlig ettersyn av 

planen, jf. Kml. § 9. Tiltakshaver plikter å dekke kostnadene for arkeologiske undersøkelser, jf. kml § 10. Museet 

anbefaler at forholdet til marine kulturminner blir klarlagt så tidlig som mulig i planprosessen, og anmoder derfor 

tiltakshaver om å ta kontakt med museet for utarbeidelse av budsjett. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Jørgen Johannessen 

Marinarkeolog 

Konservator NMF 

 

Mob: 40036697 

jorgen.johannessen@marmuseum.no 

 

 

 

 



 
 

 
 
   

Hamar kommune 
Postboks 4063 
2306 Hamar 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  13.02.2020 
Vår ref:  18/03793-6 
Deres ref:   97845/19 

 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for 
dobbeltspor gjennom Hamar i Hamar kommune - planID 20150001 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 20. desember 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv  og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om saken 
Formålet med kommunedelplanen er å fastsette korridor for dobbeltspor gjennom 
Hamar som grunnlag for regulering i neste planfase. Det er utredet tre alternative 
traseer, alternativ Vest, Øst A og Øst C. Bane NOR anbefaler alternativ Vest. 
 
Furuberget – Steens Kalkverk 
Planavgrensningen for kommunedelplanen omfatter kalk- og pukksteinsbruddet 
Furuberget – Steens Kalkverk, som i gjeldende reguleringsplan for området er regulert 
til råstoffutvinning. Etter det vi kan se videreføres reguleringen i kommunedelplanen 
på høring.  
 
Kalkbruddet i Furuberget er tatt med i planforslaget slik at det kan sees på muligheten 
for å nytte dette området til tverrslag og deponi. Tunnelen som planlegges vil ikke 
komme i berøring med dagens uttak.  
 
Etter det DMF forstår er driften i bruddet i ferd med å avsluttes, og videre uttak 
konsentrerer seg nedover til fastsatt kotehøyde, jf. driftsplan for Furuberget – Steens 
Kalkverk, godkjent av DMF i 26.06.2017. 
 
DMF er ikke kjent med at det er planer for utvidelse av bruddet i horisontalplanet. 
Med tanke på de arealbegrensninger som følger av omkringliggende naturreservat og 
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automatisk fredete kulturminner (bygdeborg) vil det trolig være lite aktuelt med en 
utvidelse av bruddet i retning av planlagte tunnel i alternativ Vest.  
 
Retningslinjer for videre planlegging 
I forslag til retningslinjer i kommunedelplanen går det fram i kapittel 1.3.9 
Naturressurser - løsmasser og fjelltak at det i reguleringsplanen skal det gjøres en 
vurdering av hvordan viktige ressurser i form av løsmasseforekomster og fjelltak vil 
berøres og hvordan det kan sikres at ressursen blir utnyttet ved realisering av 
prosjektet. DMF er positiv til en slik retningslinje som skal ivareta hensynet til viktige 
forekomster av mineralske ressurser i den videre planlegging. Vi legger til grunn at 
man i det videre planarbeidet også tar hensyn til at det ikke ilegges driftsmessige 
hindringer for eksisterende uttaksvirksomhet for Furuberget – Steens kalkverk, så 
lenge uttaket er i aktiv drift.   
 
Videre skal, i henhold til retningslinje 1.3.16 Særskilt om Furuberget massetak, 
muligheten for massedeponi i eksisterende Furuberget massetak avklares. Inkludert i 
dette muligheten for tverrslag fra tunnel og inn i massetaket, rigg- og anleggsområde, 
noe som vil redusere massetransport i bynære områder i anleggsperioden.  Vi 
forutsetter at det tas kontakt med eier og driver av Furuberget – Steens kalkverk i den 
forbindelse.  
 
DMF har ut over dette ingen merknader til høring av kommunedelplan med 
konsekvensutredning for dobbeltspor gjennom Hamar.  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finnes også vår digitale kartløsning, som er et 
nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Rut Helene Langebrekke Eikeland 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Rut Helene Langebrekke Eikeland 

 
 
 

Mottakere: 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 Hamar 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Franzefoss Minerals AS Jessnesstranda 2 2320 FURNES 
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Fra: Kari Helle Olden <Kari.Helle.Olden@mattilsynet.no> 
Sendt: 17. februar 2020 13:59 
Til: Fellesbruker Postmottak Hamar 
Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor 
 
Kategorier: Jo 
 
Vi har mottatt kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar, planid 20150001 til høring. Vi er klar over at fristen var på fredag 14.2.2020, men kommer 
likevel med våre innspill/kommentar: 
 
Hensyn til drikkevannskilder: 
 
Mattilsynet forvalter drikkevannsforskriften og er sektormyndighet på drikkevannsområdet i plansaker etter plan- og bygningsloven. 
 
Vi vurderer om plansaker ivaretar hensynet til drikkevann og vannforsyning. Vi vurderer om planene ivaretar hensynet til å beskytte både nåværende og 
fremtidige drikkevannskilder, med tilhørende nedslagsfelt. 
 
I forhold til framlagte planer viser dere til at planforslaget bygger videre på forslaget til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal fra 2016, men 
at det nå bare gjelder Hamar kommune.  
 
I det omtalte planforslaget ser vi at hensyn til at Mjøsa er drikkevannskilde, med tilhørende nedslagsfelt, og brønner/vannkilder utenom Mjøsa, er omtalt og 
at det skal tas hensyn til dette i den videre gjennomføringen av de ulike prosjektene som planlegges.  
 
Vi forventer at det blir gitt klare bestemmelser for at drikkevannskildene med tilhørende nedbærsfelt ikke skal stå i fare for å bli forurenset. 
 
Videre gjør vi oppmerksomme på at Mattilsynet også har fokus på Nasjonale mål for vann og helse, (vedtatt av regjeringen i 2014). Vi forventer at disse 
målene blir ivaretatt gjennom arbeid med planer, der det er relevant. 

 
 
Veiledning angående begrensning av planteskadegjørere: 
 
Mattilsynet forvalter også plantehelseregelverket i Norge.  
 



Plantehelseregelverket; forskrift om plantehelse og forskrift om floghavre, regulerer enkelte planteskadegjørere. Dette er planteskadegjørere som er 
vurdert til å ha vesentlige samfunnsmessige 
konsekvenser hvis de etableres og spres. Det er derfor, i plantehelseregelverket, forbud mot å spre eller innføre disse regulerte planteskadegjørerne. 
 
Bygg- og anleggsvirksomhet, grunnundersøkelser og lignende vil kunne medføre at jord, frø og planterester flyttes mellom eiendommer, enten i form av 
bortkjøring av overskuddsmasser, massedeponi, eller som vedheng på maskiner og redskap. Denne aktiviteten innebærer dermed en risiko for spredning av 
regulerte planteskadegjørere som eventuelt forekommer på berørt areal. 
 
Enhver har ansvar for å hindre at regulerte planteskadegjørere spres. Eksempler på alvorlige skadegjørere som kan spres med jord og planterester, er 
potetcystenematoder (PCN) og floghavre. 
Oversikt over hvilke eiendommer som står oppført med potetcystenematoder (PCN-registeret) finnes på Mattilsynets hjemmesider, www.mattilsynet.no. 
Oversikt over eiendommer hvor det er påvist floghavre fås ved å kontakte Mattilsynet. 
 
Vi forventer derfor at det blir gitt klare føringer for hvordan plantehelsestatus på berørte eiendommer skal kartlegges slik at nødvendige tiltak for å hindre 
eventuell spredning kan planlegges og gjennomføres på en riktig måte. 
 
Ved spørsmål, ta kontakt med Mattilsynet for nærmere informasjon om håndtering av smittet jord eller plantehelse generelt 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kari Helle Olden 
Seniorinspektør, Mattilsynet avdeling Mjøsområdet 
Telefon: 22 40 00 00  / dir. 22 77 84 52 
Besøksadresse: Biohus, Holsetgata 22, Hamar 
 
Felles postadresse:  
Mattilsynet, Region Øst Avd Mjøsområdet  
felles postmottak, postboks 383 
2381 Brumunddal  
 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 

 
www.mattilsynet.no  
www.matportalen.no 
 

http://www.mattilsynet.no/
mailto:postmottak@mattilsynet.no
http://www.mattilsynet.no/
http://www.matportalen.no/
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BRANN- OG REDNINGSFAGLIG INNSPILL FRA HEDMARKEN BRANNVESEN 

TIL KOMMUNEDELPLAN DOBBELTSPOR GJENNOM HAMAR  
 

Hedmarken brannvesen har tre innspill til kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar 

 

Beredskapsplass i vest alternativene 

Av teknisk hovedplan og planbeskrivelsen framkommer det krav til beredskapsveg frem til 

tunnelportal for både jernbanetunnel og rømningstunnel, samt beredskapsplass ved 

tunnelportalene. Beredskapsvegen skal dimensjoneres for utrykningskjøretøy og ha en 

vegbredde på minimum 4 meter og snumulighet ved portalen. Beredskapsplassen skal være på 

minimum 500 m2. 

 

Beredskapsplass ved tunnelportal framkommer i en rekke av illustrasjonene for østlige 

alternativ. Når det gjelder de ulike vestlige alternativene er beredskapsplassene ikke illustrert, 

og vi er usikre hvordan dette løses i praksis da tunnelportalen er nedsenket i terreng. Ut fra 

vår oppfatning vil en beredskapsplass på minimum 500 m2 med tilhørende adkomst for 

utrykningskjøretøy påvirke utformingen av tunnelportalen i stor grad.   

 

Byggehøyde på kulvert 

Sikkerhetsutrustning hva gjelder brannsikkerheten i tunnelene er ikke definert og kommer 

senere i detaljplanen. Et sentralt spørsmål brannvesenet er opptatt av gjelder installering av 

ventilasjonsvifter som kan styre brannrøyk inne i tunnelen, noe vi mener er avgjørende for å 

kunne utføre trygg innsats.   

 

For alle alternativene går jernbanene i lukket kulvert før fjelltunnel. For enkelte av 

alternativene har høyden på «lokket» over kulvertene vært mye diskutert. Hedmarken 

brannvesen vil at forslagstiller sikrer at tunnelprofil (tverrsnitt) i kulvert ikke er minimalisert 

for å redusere byggehøyde slik at det vil vanskeligjøre installering av tunnelvifter i kulvert.  
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Kjøreveger alternativ øst 

Hedmarken brannvesen ber forslagstiller se på muligheten for å koble omlagte Åkersvikvegen 

med Sagvegen for utrykningskjøretøy. Dette vil redusere utrykningstid og bedre vår tilgang til 

sentrumskjernen og Hamar vest. 

 

 

 
Kobling av nye Åkersvikvegen med Sagvegen merket i rødt 

  

 

 

  

Med hilsen 

 

 

Torgeir Dybvig      James Mercer   

brannsjef       avdelingsleder 
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Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar  - Høring og offentlig 
ettersyn 
 

Hias viser til mottatt brev vedrørende varsel om høring vedrørende «Kommunedelplan med 

konsekvensutredning for dobbeltspor gjennom Hamar.»  

Hias har vært i tett og god dialog med Bane NOR knyttet til deres arbeider med vann- og 

avløpsteknisk utfordringer knyttet til traséene gjennom Hamar. Hias har via møter og 

epostkorrespondanse gitt innspill til Bane NOR sine planer for VA-infrastruktur.  

Hias forventer at Bane NOR følger opp prinsippene som er avtalt gjennom møter om at VA-

infrastruktur blir ivaretatt i hht foreløpige forslag og i tett samarbeid mellom Bane NOR og Hias i 

prosjekterings- og utbyggingsfasen, samt at Bane NOR står for kostnadene knyttet til disse 

arbeidene.  

 

KONKRETE INNSPILL TIL «FAGRAPPORT ANLEGGSGJENNOMFØRING AV 

27.11.2019» 

Kapittel 5.1.5: «Flomvern på stasjon i form av 1.600 meter lang spuntkonstruksjon.»  

Denne konstruksjonen vil bli en stor barriere knyttet til kryssende VA-infrastruktur som må løses.  

 

Kapittel 5.1.5.3 Omlegging av VA-anlegg 

I tillegg til nevnte tiltak i det kapitlet vil det også kreves noe VA-omlegginger ved Hamar stasjon 

og ved Vikingskipet knyttet til spor for Rørosbanen.  

 

Kapittel 5.1.5.4 Mudringsarbeider i Hamar bukta 

Se utfyllende kommentar fra Hias under kapittel 8 Ytre miljø. 

 

Kapittel 6.1.8 Permanente tiltak-Øst felles 

VA-infrastruktur omlegginger er lite konkretisert i dette kapitlet. I møter med Bane NOR er flere 

detaljer blitt diskutert. 
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KONKRETE INNSPILL TIL «TEKNISK HOVEDPLAN AV 27.11.2019» 

Kapittel 5.3.6 Vann, avløp og fjernvarme 

Det er viktig i et slikt stort infrastruktur prosjekt at evt. behov for oppdimensjonering av VA- og 

overvannsanlegg blir ivaretatt i prosjektering og anleggsfasen.  

 

Kapittel 5.5.5 Vann, avløp og fjernvarme 

Det er viktig i et slikt stort infrastruktur prosjekt at evt. behov for oppdimensjonering av VA- og 

overvannsanlegg blir ivaretatt i prosjektering og anleggsfasen. 

Ivaretagelse av vannledning fra Børstad trykkøker og fremtidig vannledning fra Midtstranda til 

Børstad, er ikke nevnt i dokumentet. Disse anleggene har vært diskutert og Bane NOR har tegnet 

forslag til løsninger knyttet til disse vannledningene. Det er særdeles viktig for Hias at disse 

vannledningene ivaretas i prosjektering og evt bygging.  

 

Kapittel 8 Ytre miljø 

Hias har to vannverk i Stange kommune, hhv ved Nordsveodden ved Hias renseanlegg og et lengre 

sør i Stange ved Frangstøa. Disse vannverkene leverer drikkevann til Hamar-, Stange-, Løten og 

deler av Ringsaker kommune. Vannverket ved Hias renseanlegg/Nordsveodden er under bygging 

og vil stå ferdig før byggingen av jernbanen mellom Sørli-Åkervika. Innen den tid vil eksisterende 

vannverk i Hamar være lagt ned.  

 

Utbygging av jernbane vil gjøre det nødvendig med utfylling av masser og gravearbeider i Mjøsa for 

samtlige fremlagte alternativ. Dette vil erfaringsmessig medføre en økning av partikler i Mjøsa og 

kan videre utgjøre en risiko for forurensning av Hias råvannsinntak med suspendert stoff, (turbiditet).  

Ved en svekkelse av råvannskvaliteten vil det være risiko for at Hias ikke vil 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 at en utfylling av masser i Mjøsa eller utgraving av masser i Hamar bukta, kan medføre 

økt risiko for ikke å kunne levere trygt og sikkert drikkevann.  

Hias ber Bane NOR om å foreta en konsekvensvurdering som viser hvor stor belastning og hvilken 

spredning anleggsarbeidene gir med hensyn ulike forurensende parametere ved våre råvannsinntak. 

Det er 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 er kjent med at Niva har utført flere slike analyser for Mjøsa 

tidligere. Videre ber Hias Bane NOR foreta en risikovurdering med hensyn på forurensing av Hias 

råvannsinntak som også beskriver eventuelle avbøtende tiltak og effekten av disse. 

 
 
Med hilsen 
Hias IKS 
 
 
Jarle Pøsche Ruud 
plansjef 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og kommer derfor uten signatur. 
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Hamar kommune 
Eldrerådet  

       Hamar 4/2-2020 

 

HØRINGSUTTALELSE: DOBBELTSPOR OG HENSETTING/TOGPARKERING 

Hamar eldreråd har som oppgave å ivareta alle saker som berører eldre I Hamar 
kommune. Vi ønsker derfor å komme med noen betraktninger og krav som 
berører eldre uansett hvilken trasse som tilslutt velges. 

Vi er klar over at det i en anleggsperiode vil være aktiviteter som medfører: 
- Støy 
- Trafikk 
- Manglende tilgjengelighet til enkelte områder 

For at livskvaliteten skal bli berørt så lite som mulig, er det et krav fra oss at det 
tas hensyn at støyende arbeider blir foretatt på dagtid og ikke på kveldstid, natt 
eller i helger. 

Er det nødvendig med støyende arbeider utover ettermiddag og mot kveld må 
disse planlegges og utføres på kortets mulige tid. Motivasjon for å takle støy øker 
dersom det gis varsel og forklaring. 

Opprettholdelsen av tilgangen til strandområdene må sikres slik at disse meget 
populære områder er tilgjengelige. 

Uttak og forflytninger av masse må foretas på en slik måte at det er til minst mulig 
sjenanse for de som blir berørt. 

Eldrerådet vil også påpeke at område for hensetning og tog parkering må 
plasseres slik at det er til mins mulig sjenanse. 

For Hamar eldreråd 

Erik H Eriksson 
Leder 
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Marian Skutlaberg

Sendt: fredag 7. februar 2020 09.49

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: Sissel II

Fra Hamar Ungdomsråd: 

- Ta hensyn til klima og personlige eiendommer 

- Det må være trygt der man bygger 

- Må se fint ut 

- Viktig å bevare dyrket mark, Åkersvika og beholde et sentrum 

- Bevare Koigen, utsikt fra Strandgata, beholde et ungdomsmiljø ved Mjøsa 

- Vest er mer sentralt og bevarer Åkersvika 

- Vest: anleggsgjerder må være trygge og være fine (f.eks. mulige å male på) 

- Koigen, sentrum og hele strandsona er viktig å ta vare på 

- Vest er mest sentrumsnært, men kan være negativt i forhold til biltrafikk 

- Øst er nærmere boligutvikling i øst 

- Jernbanen kommer vekk fra historisk sentrum, frigjør strandsonen 

- Begge alternativer åpner dagens sentrum 

- I framtida ser vi oss oss mer kollektiv transport, selvkjørende busser, bysykler, og gange, fortsatt noe biltrafikk  

- Viktig å bevare miljø og klima 

- Ønske om ungdomstilbud/kafè e.l. i strandsona 

- Beholde badestranda på Koigen, ønsker flere aktiviteter ute på vannet og på land 

- Kunne ønsket mer informasjon om Østalternativet 

- Ungdom er opptatt av klima og miljø 

- Alternativt øst må ha en skysstasjon 

 

Med vennlig hilsen 
 
Marian Skutlaberg 
rådgiver 
Kultur og frivillighet 
Hamar kommune 
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Mobil: 906 71 398 
marian.skutlaberg@hamar.kommune.no 
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SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02.2020 
Sak 08/2020: Jernbanestasjon på Hamar og betydning for Rørosbanen – 
høringsuttalelse 
Saksbehandler: Rune Jørgensen 
 
Hamar kommune har sendt «Kommundelplan for dobbeltspor», som omfatter trasékorridor og 
framtidig løsning for jernbanestasjon, på høring med tre alternativer: ett vestlig med utgangspunkt i 
dagens stasjon og to østlige (A og C) med stasjon ved Vikingskipet. 
Alle dokumentene i saken kan leses her:  
https://www.hamar.kommune.no/article47715-7448.html 
 
Det vestlige alternativet har en foreløpig prislapp på 12 milliarder kroner, mens de to østlige 
alternativene er anslått til å koste henholdsvis 12,6 og 12,4 milliarder kroner. Prisforskjellene er i 
jernbanesammenheng med andre ord ikke store.  
 
Bane NOR anbefaler at alternativ Vest legges til grunn for videre planlegging. - Alternativ Vest 
vurderes i størst grad å oppnå samfunnsmålet for prosjektet: «IC-korridorene skal ha et miljøvennlig 
transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen». Alternativ Vest 
vurderes som det beste alternativet på både kort og lang sikt og har høyest måloppnåelse. 
Investeringskostnadene vurderes like for alle tre hovedalternativ. Alternativ vest rangeres best i 
rapporten for prissatte konsekvenser da en sentral stasjonslokalisering gir kortere reisetid til stasjon, 
heter det i deres utredning. 
 
Alternativ vest innebærer at passasjertog fra Rørosbanen kjører inn til Hamar stasjon som i dag, med 
fortsatt togbytte for videre ferd mot Oslo eller at samme tog kan fortsette sørover. Det siste forutsetter 
at operatøren har tilstrekkelig tilgang til materiell, noe som ikke er mulig med dagens dieseldrift på 
Rørosbanen og antall togsett som er til disposisjon. Såkalte bimodale tog som vil komme de neste 
årene, vil ikke endre denne situasjonen siden de skal erstatte de eldste dieseltogene.  
Godstog kan kjøres direkte fra og til Rørosbanen på inntegnet tilsvingsspor. 
 
De østlige alternativene (med linje i tunnel øst for Hamar by til og fra Dovrebanen) med togstasjon ved 
Vikingskipet, vil korte ned reisetidene fra og til Oslo-området for reisende på Rørosbanen. Det vil også 
åpne for at IC-utbyggingen kan utvides til Elverum med elektrisk drevne tog, og det kan kjøres direkte 
tog mellom Oslo og Trondheim via Østerdalen og Røros. Dette er positivt for både fastboende og 
besøkende.  
Det er for disse alternativene tegnet inn tilsvingsspor både nordover og sørover, og godstogene vil 
dermed ikke behøve å kjøre gjennom deler av Hamar sentrum.  
 
Hovedargumentet for den vestlige løsningen er etter det regionrådgiver klarer å lese ut av 
dokumentene, nærheten til sentrum. 
 
Hovedargumentet for de østlige alternativene er at dette åpner for omfattende byutvikling mot Mjøsa 
rundt dagens stasjonsområde, og vil ifølge Hamar kommune gi plass til rundt 5000 innbyggere og 
ulike tilbud. I tillegg kommer altså mulighetene dette gir for at Rørosbanen kan få en mer sentral rolle 
både for passasjer- og godstrafikken. 
 
Hamar kommune har tidligere ønsket en østlig løsning, og vil etter alt å dømme stå fast på dette og 
velge alternativ C med en tunnelløsning som krever minst bruk av jordbruksområde.    
  
Det er regionrådgivers vurdering at uansett hvilken løsning som velges i Hamar, vil elektrifisering av 
Røros- og Solørbanen være viktig for å hente ut effektene. Det vil gjøre det mulig å kjøre hele 
strekingen mellom Trondheim og Oslo med samme tog uten unødvendige stopp og togbytte for 

https://www.hamar.kommune.no/article47715-7448.html


passasjerer. Og det vil gjøre det mulig å etablere dobbeltspor for en internasjonal godskorridor med 
bruk av både Dovrebanen og Røros- og Solørbanen. 
 
Kostnadene til elektrifisering av hele Rørosbanen og Solørbanen er anslått til om lag halvparten av 
løsningen på Hamar – uansett alternativ.  Arbeidet med en realisering av dette samfunnsmessig 
lønnsomme tiltaket bør derfor forseres uavhengig av planbehandlingene på Hamar. 
 
Forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen anbefaler at det velges østlig alternativ C for 
dobbeltspor og stasjonsløsning i Hamar. 
Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må intensiveres for å få størst mulig 
effekt av investeringene. 
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen. 
 
 

 
 
 
 
 



Hamar kommune 

postmottak@hamar.kommune.no 

 

 

 

 

 

        Berkåk, 10. februar 2020 

 

 

 

 

 

Uttalelse «Kommunedelplan for dobbeltspor» på Hamar 

 

Regionråd for Trøndelag Sør har behandlet en sak om uttalelse til kommunedelplanen, som 

omfatter trasékorridor og framtidig løsning for jernbanestasjon. 

 

 

De østlige alternativene (med linje i tunnel øst for Hamar by til og fra Dovrebanen) med 

togstasjon ved Vikingskipet, vil korte ned reisetidene fra og til Oslo-området for reisende på 

Rørosbanen. Det vil også åpne for at IC-utbyggingen kan utvides til Elverum med elektrisk 

drevne tog, og det kan kjøres direkte tog mellom Oslo og Trondheim via Østerdalen og Røros. 

Dette er positivt for både fastboende og besøkende.  

Det er for disse alternativene tegnet inn tilsvingsspor både nordover og sørover, og 

godstogene vil dermed ikke behøve å kjøre gjennom deler av Hamar sentrum.  

 

 

Det er vår vurdering at uansett hvilken løsning som velges i Hamar, vil elektrifisering av 

Rørosbanen være viktig for å hente ut effektene. Det vil gjøre det mulig å kjøre hele 

strekingen mellom Trondheim og Oslo med samme tog uten unødvendige stopp og togbytte 

for passasjerer. Og det vil gjøre det mulig å etablere dobbeltspor for en internasjonal 

godskorridor med bruk av både Dovrebanen og Røros- og Solørbanen. 

 

Regionråd for Trøndelag Sør anbefaler at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor 

og stasjonsløsning i Hamar. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ola Øie                                   Isak V Busch 

Styreleder                                  Nestleder 
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 Regionrådet for Sør-Østerdal 
 BESØK: Storgata 20, Elverum POST: pb. 4404, Bedriftssenteret, 2325 Hamar 
 

 
Postmottak, Hamar Kommune    Elverum, 13. februar 2020 
 
 
 
 
Høringsuttalelse dobbeltspor – Regionrådet for Sør-Østerdal 
 
Regionrådet for Sør-Østerdal har i sitt felles møte for AU og rådmannsutvalget i dag 
behandlet saken om Jernbanestasjon på Hamar og betydning for Rørosbanen. 
 
Hamar kommune har sendt «Kommunedelplan for dobbeltspor», som omfatter 
trasékorridor og framtidig løsning for jernbanestasjon, på høring med tre alternativer: ett 
vestlig med utgangspunkt i dagens stasjon og to østlige (A og C) med stasjon ved 
Vikingskipet. 
Alle dokumentene i saken kan leses her:  
https://www.hamar.kommune.no/article47715-7448.html 
 
Det vestlige alternativet har en foreløpig prislapp på 12 milliarder kroner, mens de to østlige 
alternativene er anslått til å koste henholdsvis 12,6 og 12,4 milliarder kroner. Prisforskjellene 
er i jernbanesammenheng med andre ord ikke store.  
 
Bane NOR anbefaler at alternativ Vest legges til grunn for videre planlegging. - Alternativ 
Vest vurderes i størst grad å oppnå samfunnsmålet for prosjektet: «IC-korridorene skal ha et 
miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt 
sammen». Alternativ Vest vurderes som det beste alternativet på både kort og lang sikt og 
har høyest måloppnåelse. Investeringskostnadene vurderes like for alle tre hovedalternativ. 
Alternativ vest rangeres best i rapporten for prissatte konsekvenser da en sentral 
stasjonslokalisering gir kortere reisetid til stasjon, heter det i deres utredning. 
 
Alternativ vest innebærer at passasjertog fra Rørosbanen kjører inn til Hamar stasjon som i 
dag, med fortsatt togbytte for videre ferd mot Oslo eller at samme tog kan fortsette sørover. 
Det siste forutsetter at operatøren har tilstrekkelig tilgang til materiell, noe som ikke er 
mulig med dagens dieseldrift på Rørosbanen og antall togsett som er til disposisjon. Såkalte 
bimodale tog som vil komme de neste årene, vil ikke endre denne situasjonen siden de skal 
erstatte de eldste dieseltogene.  
Godstog kan kjøres direkte fra og til Rørosbanen på inntegnet tilsvingsspor. 
 
De østlige alternativene (med linje i tunnel øst for Hamar by til og fra Dovrebanen) med 
togstasjon ved Vikingskipet, vil korte ned reisetidene fra og til Oslo-området for reisende på 
Rørosbanen. Det vil også åpne for at IC-utbyggingen kan utvides til Elverum med elektrisk 

https://www.hamar.kommune.no/article47715-7448.html


drevne tog, og det kan kjøres direkte tog mellom Oslo og Trondheim via Østerdalen og 
Røros. Dette er positivt for både fastboende og besøkende.  
Det er for disse alternativene tegnet inn tilsvingsspor både nordover og sørover, og 
godstogene vil dermed ikke behøve å kjøre gjennom deler av Hamar sentrum.  
 
Hovedargumentet for den vestlige løsningen er etter det vi klarer å lese ut av dokumentene, 
nærheten til sentrum. 
 
Hovedargumentet for de østlige alternativene er at dette åpner for omfattende byutvikling 
mot Mjøsa rundt dagens stasjonsområde, og vil ifølge Hamar kommune gi plass til rundt 
5000 innbyggere og ulike tilbud. I tillegg kommer altså mulighetene dette gir for at 
Rørosbanen kan få en mer sentral rolle både for passasjer- og godstrafikken. 
 
Hamar kommune har tidligere ønsket en østlig løsning, og vil etter alt å dømme stå fast på 
dette og velge alternativ C med en tunnelløsning som krever minst bruk av 
jordbruksområde.    
  
Det er vår vurdering at uansett hvilken løsning som velges i Hamar, vil elektrifisering av 
Røros- og Solørbanen være viktig for å hente ut effektene. Det vil gjøre det mulig å kjøre 
hele strekingen mellom Trondheim og Oslo med samme tog uten unødvendige stopp og 
togbytte for passasjerer. Og det vil gjøre det mulig å etablere dobbeltspor for en 
internasjonal godskorridor med bruk av både Dovrebanen og Røros- og Solørbanen. 
 
Kostnadene til elektrifisering av hele Rørosbanen og Solørbanen er anslått til om lag 
halvparten av løsningen på Hamar – uansett alternativ.  Arbeidet med en realisering av dette 
samfunnsmessig lønnsomme tiltaket bør derfor forseres uavhengig av planbehandlingene på 
Hamar. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal anbefaler at det velges østlig alternativ C for 
dobbeltspor og stasjonsløsning i Hamar. 
Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må intensiveres for å få størst mulig 
effekt av investeringene. 
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen. 
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Dokumenter vedlagt saken: 
Høringsnotat jernbane Hamar 2020 vedlegg 

Øvrige dokumenter i saken 
Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar, PlanID 20150001 - Høring og offentlig ettersyn 

FSK-015/20 Vedtak:
Elverum formannskap vedtar følgende høringsuttalelse i saken: 

Utbygging av Intercity med nytt dobbeltspor gjennom Hamar har svært stor samfunnsnytte og 
mange positive ringvirkninger. Valg av østre linje på Hamar vil gi enorme muligheter for Elverum 
og Sør-Østerdalen, og vil kunne bety et paradigmeskifte når det gjelder vår tilknytning til Oslo og 
hovedstadsregionen. Dette fordi en østlig trase vil kunne gi direktelinje mellom Elverum og Oslo 
med en reisetid på litt over en time. Dette vil gi muligheter for dagpendling til landets største 
arbeidsmarked. For store aktører som forsvaret og høgskolen vil en bedre kobling til Oslo være 
svært positivt. Valg av østre linje vil styrke Rørosbanen og denne som et fremtidsrettet alternativ 
til Dovrebanen. Dette er viktig både for samfunnssikkerhet og Innlandets samlede utvikling. 
Gjennomføringen av tiltaket vil kunne gi positive ringvirkninger for blant annet bosetning og 
byutvikling, attraktivitet og tilgang til arbeidsplasser, men dessverre også negative ringvirkninger 
dersom interessene til den østlige geografien blir oversett. Valg av trasé og stasjonsplassering på 
Hamar har utvilsomt betydning for vår kommune.  

På grunn av sakens store omfang og kompleksitet er høringsinnspillet fra Elverum kommune basert 
på en overordnet vurdering av hvilken løsning vi mener vil gavne Elverum og vår region best ut fra 
et utviklingsperspektiv, og ikke på en utførlig gjennomgang av alle detaljer i saken.  

En umiddelbar refleksjon er at de samfunnsmessige virkningene i et større regionalt perspektiv 



hvor Elverum/Sør Østerdal inkluderes  i liten grad synes berørt i utredningene fra BaneNOR.  

Elverum kommune er opptatt av at det velges en løsning på Hamar som bidrar til å styrke den 
regionale utviklingen og totalt sett gitt et forbedret tilbud for person- og godstransport i den 
utvidede Mjøsbyregionen (hvori Elverum inngår), og for Sør-Østerdals regionen. Da er det videre 
vårt ønske at vi får ta del i en løsningen som inviterer de reisende til å ta i bruk kollektivsystemet 
som et moderne samlet reisenettverk med sømløse løsninger, og som gjør bytter i kollektivnettet 
så enkle og komfortable at de ikke utgjør en barriere. 

Elverum kommune frykter at alternativ Vest vil sementere Rørosbanen som et utdatert tilbud, og 
derved hensetter Elverum til en holdeplass på en Rørosbane som tiden er i ferd med å løpe fra. Det 
bærer ikke fremtiden i seg å risikere å havne i "bakgården" til en høymoderne IC forbindelse med 
et tilbud som tidens tann er i ferd med å sette dype spor i - det motsatte av de moderne 
løsningene brukerne etterspør. 

Videre virker det åpenbart at alternativ Vest totalt avskjærer muligeten for en fremtidig 
gjennomgående pendel fra Dovrebanen til Elverum.  

Vi frykter derfor at alternativ Vest blir en uheldig løsning for Elverum og vår region, uten de 
positive mulighetene vi synes å se med de østlige alternativene.  

De østlige alternativene med togstasjon ved Vikingskipet, vil korte ned reisetidene fra og til Oslo-
området for reisende på Rørosbanen. Det vil også åpne for at det kan kjøres direkte tog mellom 
Oslo og Trondheim via Østerdalen og Røros. Det vil utvilsomt føre til at Rørosbanen kan få en mer 
sentral rolle både for passasjer- og godstrafikken. Vi mener også passasjergrunnlaget kan være til 
stede for å øke frekvensen mellom Elverum og Hamar dersom man etablerer et modernisert og 
tidsriktig tilbud, selvfølgelig elektrifisert.   

Igjen synes vi vurderingen av de samfunnsmessig effekter er mangelfull i og med at den ikke 
drøfter effekten av elektrifisering av Røros-/Solørbanen i denne konteksten.  Dette underbygges av 
planene for Godspakke Innlandet, som bl.a. inkluderere  elektrifisering av strekningen 
Kongsvinger-Elverum-Hamar. Areal- og transportstrategien til "Mjøsbyen" – med jernbanen som 
ryggrad i det kollektive transportsystemet – og hvor jernbanedirektoratet selv har har vært aktivt 
med i utformingen – synes også uteglemt av BanrNOR i denne saken.  

Elverum kommune anbefaler på denne bakgrunn at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor 
og stasjonsløsning i Hamar, herunder at variant fleksibel stasjonsløsning (øst) bør underkastes 
en grundigere drøfting i bredere regional kontekst enn det vi oppfatter er gjort.  

Arbeidet med Godspakke Innlandet og for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må 
samtidig intensiveres for å få størst mulig effekt av investeringene som planlegges i og rundt 
Hamar. 
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HØRINGSUTTALELSE DOBBELSSPOR  

JERNBANESTASJON PÅ HAMAR OG BETYDNING FOR RØROSBANEN – HØRINGSUTTALELSE 
 
 
Det er fattet følgende vedtak i saken: 
Formannskap - 013/20: 
Vedtak: 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling: 

1. Arbeidsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal anbefaler at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor og stasjonsløsning i Hamar. 
2. Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må intensiveres for å få størst mulig effekt av investeringene. 

 
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Nils Lindeberg 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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Saksansvarlig: Lindeberg, Nils 
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JERNBANESTASJON PÅ HAMAR OG BETYDNING FOR RØROSBANEN – HØRINGSUTTALELSE 
 
 
KFeil! Hyperkoblingsreferansen er ugyldig. 

1. Arbeidsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal anbefaler at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor og stasjonsløsning i Hamar. 
2. Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må intensiveres for å få størst mulig effekt av investeringene. 

 
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen 
 

 
10.02.2020 Formannskap 
 

 
FSK-013/20 Vedtak: 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling: 

1. Arbeidsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal anbefaler at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor og stasjonsløsning i Hamar. 
2. Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må intensiveres for å få størst mulig effekt av investeringene. 

 
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen 



4

 

 

 
 
 
Saksutredning: Utarbeidet av regionrådgiver for Fjellregionen 
 
Sakens bakgrunn: 
Hamar kommune har sendt «Kommundelplan for dobbeltspor», som omfatter trasékorridor og framtidig løsning for jernbanestasjon, på høring med tre 
alternativer: ett vestlig med utgangspunkt i dagens stasjon og to østlige (A og C) med stasjon ved Vikingskipet. 
 
Alle dokumentene i saken kan leses her:  
https://www.hamar.kommune.no/article47715-7448.html 
 
Det vestlige alternativet har en foreløpig prislapp på 12 milliarder kroner, mens de to østlige alternativene er anslått til å koste henholdsvis 12,6 og 12,4 
milliarder kroner. Prisforskjellene er i jernbanesammenheng med andre ord ikke store.  
 
Bane NOR anbefaler at alternativ Vest legges til grunn for videre planlegging. - Alternativ Vest vurderes i størst grad å oppnå samfunnsmålet for prosjektet: 
«IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen». Alternativ Vest vurderes som 
det beste alternativet på både kort og lang sikt og har høyest måloppnåelse. Investeringskostnadene vurderes like for alle tre hovedalternativ. Alternativ 
vest rangeres best i rapporten for prissatte konsekvenser da en sentral stasjonslokalisering gir kortere reisetid til stasjon, heter det i deres utredning. 
 
Alternativ vest innebærer at passasjertog fra Rørosbanen kjører inn til Hamar stasjon som i dag, med fortsatt togbytte for videre ferd mot Oslo eller at 
samme tog kan fortsette sørover. Det siste forutsetter at operatøren har tilstrekkelig tilgang til materiell, noe som ikke er mulig med dagens dieseldrift på 
Rørosbanen og antall togsett som er til disposisjon. Såkalte bimodale tog som vil komme de neste årene, vil ikke endre denne situasjonen siden de skal 
erstatte de eldste dieseltogene.  
Godstog kan kjøres direkte fra og til Rørosbanen på inntegnet tilsvingsspor. 
 
De østlige alternativene (med linje i tunnel øst for Hamar by til og fra Dovrebanen) med togstasjon ved Vikingskipet, vil korte ned reisetidene fra og til Oslo-
området for reisende på Rørosbanen. Det vil også åpne for at IC-utbyggingen kan utvides til Elverum med elektrisk drevne tog, og det kan kjøres direkte 
tog mellom Oslo og Trondheim via Østerdalen og Røros. Dette er positivt for både fastboende og besøkende.  
Det er for disse alternativene tegnet inn tilsvingsspor både nordover og sørover, og godstogene vil dermed ikke behøve å kjøre gjennom deler av Hamar 
sentrum.  
 
Hovedargumentet for den vestlige løsningen er etter det vi klarer å lese ut av dokumentene, nærheten til sentrum. 
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Hovedargumentet for de østlige alternativene er at dette åpner for omfattende byutvikling mot Mjøsa rundt dagens stasjonsområde, og vil ifølge Hamar 
kommune gi plass til rundt 5000 innbyggere og ulike tilbud. I tillegg kommer altså mulighetene dette gir for at Rørosbanen kan få en mer sentral rolle både 
for passasjer- og godstrafikken. 
 
Hamar kommune har tidligere ønsket en østlig løsning, og vil etter alt å dømme stå fast på dette og velge alternativ C med en tunnelløsning som krever 
minst bruk av jordbruksområde.    
  
Det er vår vurdering at uansett hvilken løsning som velges i Hamar, vil elektrifisering av Røros- og Solørbanen være viktig for å hente ut effektene. Det vil 
gjøre det mulig å kjøre hele strekingen mellom Trondheim og Oslo med samme tog uten unødvendige stopp og togbytte for passasjerer. Og det vil gjøre 
det mulig å etablere dobbeltspor for en internasjonal godskorridor med bruk av både Dovrebanen og Røros- og Solørbanen. 
 
Kostnadene til elektrifisering av hele Rørosbanen og Solørbanen er anslått til om lag halvparten av løsningen på Hamar – uansett alternativ.  Arbeidet med 
en realisering av dette samfunnsmessig lønnsomme tiltaket bør derfor forseres uavhengig av planbehandlingene på Hamar. 
 
Forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal anbefaler at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor og stasjonsløsning i Hamar. 
Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må intensiveres for å få størst mulig effekt av investeringene. 
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen. 
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Hamar Kommune   

Postboks 4063 

 

2306 HAMAR 

 Tynset, 13.02.2020 

 

 
Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 

20/718-4 12371/20 N21 Bernt Robert Hansen 62 48 50 36  

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK 

 

HØRINGSUTTALELSE - VALG AV JERNBANETRASÈ HAMAR 

 

Fra møtet i formannskapet den 13.02.2020, saksnr 19/20.  

 

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

1. Uavhengig av plassering av stasjon på Hamar, må tilrettelegging for en raskest 

mulig elektrifisering av Røros – og Solørbanen ligge til grunn for valget. 

2. Elektrifisering av Røros – og Solørbanen er et samfunns, beredskap og miljømessig 

lønnsomt tiltak for å sørge for økt person – og godstrafikk på bane framfor veg 

mellom Trondheim og Oslo. 

3. Tynset kommunes foretrukne alternativ for framtidig plassering av 

jernbanestasjonen på Hamar er det østlige alternativ C. Dette forutsetter at 

alternativet bygges med et klart mål om å styrke togtilbudet for person- og 

godstransport gjennom Østerdalen. 

4. En ny stasjon på Hamar må planlegges slik at ruter med direkte-tog fra 

Røros/Østerdalen til Oslo kan etableres snarest mulig, uavhengig av 

stasjonslokalisering.  

 

 

Begrunnelsen for vedtaket går fram av vedlagte saksutredning. 

 

Det er anledning til å se dokumentene i saken. Ta i så fall direkte kontakt med saksbehandler.  

 

 

Med hilsen 

 

Tone Bergfall 

fagleder 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

 

Vedlegg 
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Tynset kommune 

SÆRUTSKRIFT 

   

 

Arkivsak: 20/718    

HØRINGSUTTALELSE - VALG AV JERNBANETRASÈ HAMAR 

 

 
Saksnr. Utvalg Møtedato 

19/20 Formannskapet 13.02.2020 

 

Kortversjon av saken: 

Hamar kommune har sendt «Kommunedelplan for dobbeltspor» på høring. Planen inneholder 

bl.a. forslag om hvor framtidig jernbanestasjon på Hamar skal plasseres. Plasseringen vil få stor 

betydning for hvordan togtrafikken gjennom Østerdalen skal utvikle seg i framtiden. Tynset 

kommune anbefaler at østlig plassering (Alt. C) velges. 

 

Vedlegg 

Dokumenter i saken kan leses på: 

https://www.hamar.kommune.no/article47715-7448.html 

 

Melding om vedtak sendes til: 

Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 HAMAR 

 

Saksopplysninger 

Hamar kommune har sendt «Kommuneplan for dobbeltspor» på høring. Det skal bl.a. avgjøres 

hvor den framtidige jernbanestasjonen på Hamar skal plasseres. Det er lansert tre alternative 

plasseringer. Et alternativ er vestlig plassering, der dagens stasjon ligger. De andre 

alternativene (Alt. A og C) forslår en østlig plassering, ved Vikingskipet. Alt. C innebærer 

bygging av en tunnel som vil kreve minst nedbygging av dyrka mark. 

 

Hamars jernbanehistorie startet langt tilbake, den gang jernbanen fra Oslo og nordover hadde 

endestasjon på Eidsvoll. Da Rørosbanen åpnet i 1877 ble dette den første forbindelsen mellom 

Oslo og Trondheim, den gang med båt mellom Hamar og Eidsvoll. Dovrebanen åpnet i 1921, 

og den ble bygget med normalspor. Dermed ble denne den viktigste transportåren mellom Oslo 

og Trondheim. Rørosbanen hadde fram til 1941 smalspor, og havnet dermed i bakevjen i 

forhold til Dovrebanen. 

 

Hamar har alltid vært den viktigste Mjøsbyen for folket fra Østerdalen. Byen har vært viktig 

som «jernbaneknutepunkt», spesielt fram til privatbilisme ble vanligere fra 1960-tallet. 

 

Det vestlige alternativet har en foreløpig prislapp på 12 milliarder kroner, mens de to østlige 

alternativene er anslått til å koste henholdsvis 12,6 og 12,4 milliarder kroner. Prisforskjellene 

er med andre ord ikke store i jernbanesammenheng.  

 

Alternativ vest innebærer at passasjertog fra Rørosbanen kjører inn til Hamar stasjon som i 

dag, med fortsatt togbytte for videre ferd mot Oslo eller at samme tog kan fortsette sørover. 

https://www.hamar.kommune.no/article47715-7448.html
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Det siste forutsetter at operatøren har tilstrekkelig tilgang til materiell, noe som ikke er mulig 

med dagens dieseldrift på Rørosbanen og antall togsett som er til disposisjon. Såkalte bimodale 

tog som vil komme de neste årene, vil ikke endre denne situasjonen siden de skal erstatte de 

eldste dieseltogene. (Bimodale tog er egentlig ordinære elektriske togsett, men med den 

forskjellen at de også har et rom med dieselmotorer som fungerer som generatorer og kan 

levere strøm til togets framdrift på ikke-elektrifiserte strekninger). 

 

Godstog kan kjøres direkte til og fra Rørosbanen på inntegnet tilsvingsspor. 

 

De østlige alternativene (med linje i tunnel øst for Hamar by til og fra Dovrebanen) med 

togstasjon ved Vikingskipet, vil korte ned reisetidene fra og til Oslo-området for reisende på 

Rørosbanen. Det vil også åpne for at IC-utbyggingen kan utvides til Elverum med elektrisk 

drevne tog, og det kan kjøres direkte tog mellom Oslo og Trondheim via Østerdalen og Røros. 

Dette er positivt for både fastboende og besøkende.  

Det er for disse alternativene tegnet inn tilsvingsspor både nordover og sørover, og godstogene 

vil dermed ikke behøve å kjøre gjennom deler av Hamar sentrum.  

 

Saksvurdering 

Uansett hvilken løsning som velges i Hamar, vil elektrifisering av Røros- og Solørbanen være 

viktig for å hente ut effektene av omleggingen som kommer. Det vil gjøre det mulig å kjøre 

hele strekingen mellom Trondheim og Oslo med samme tog uten unødvendige stopp og 

togbytte for passasjerer. Og det vil gjøre det mulig å etablere dobbeltspor for en internasjonal 

godskorridor med bruk av både Dovrebanen og Røros- og Solørbanen. 

 

Hovedargumentet for den vestlige løsningen er nærheten til sentrum. 

 

Hovedargumentet for de østlige alternativene er at dette åpner for omfattende byutvikling mot 

Mjøsa rundt dagens stasjonsområde, og vil ifølge Hamar kommune gi plass til rundt 5000 

innbyggere og ulike tilbud. I tillegg kommer altså mulighetene dette gir for at Rørosbanen kan 

få en mer sentral rolle både for passasjer- og godstrafikken. 

 

Hamar kommune har tidligere ønsket en østlig løsning, og vil etter alt å dømme stå fast på 

dette og velge alternativ C med en tunnelløsning som krever minst bruk av jordbruksområde.    

  

Rådmannen mener at valget som nå skal tas med hensyn til plassering av framtidig stasjon på 

Hamar må ta høyde for framtidas behov og løfte statusen for togtrafikken for både personer og 

gods. Dette må skje med det alternativet som muliggjør likeverdig togløsning for Dovrebanen 

og Rørosbanen. Hamar stasjons «sekkeløsning» for Rørostogene må opphøre dersom det skal 

være mulig å unngå togbytte på vei til hovedflyplass og hovedstad. Samtidig som framtidig 

plassering av togstasjonen er viktig er det avgjørende for framtidig moderne og miljøvennlig 

drift av Rørosbanen at denne elektrifiseres. 

 

At personer og gods kan transporteres mellom Oslo og Trondheim gjennom Østerdalen, uten 

bytte av tog på Hamar, vil gjøre Dovrebanen og Rørosbanen likeverdige. Dette kan få 

beredskapsmessig betydning da disse kan fungere som avlastningsbaner for hverandre dersom 

det oppstår ulike hendelser som ras, oversvømmelser eller andre ulykker. Valg av Alt. C vil 

øke fleksibiliteten for sikker jernbanetransport av personer og gods fra Trøndelag til Østlandet. 
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø 

En mer framtidsrettet, smidig og attraktiv jernbanedrift kan medføre økt bruk av tog både for 

person –og godstransport. Bruk av personbiler og tungtransport vil da reduseres. Dette vil 

være en fordel for klima og miljø. 

 

 

Innstilling: 

Tynset kommune går inn for at det østlige alt. C velges for framtidig plassering av 

jernbanestasjon på Hamar. Dette alternativet vil bidra til økt fleksibilitet for driften av 

jernbanen og høyere status for bruk av tog som transportmiddel både for personer og gods. 

 

Arbeidet for elektrifisering av Rørosbanen må videreføres. 

 

Formannskapet behandlet saken i møte 13.02.2020 : 

Forslag fra Senterpartiet: 

 

1. Uavhengig av plassering av stasjon på Hamar, må tilrettelegging for en raskest mulig 

elektrifisering av Røros – og Solørbanen ligge til grunn for valget. 

2. Elektrifisering av Røros – og Solørbanen er et samfunns, beredskap og miljømessig 

lønnsomt tiltak for å sørge for økt person – og godstrafikk på bane framfor veg mellom 

Trondheim og Oslo. 

3. Tynset kommunes foretrukne alternativ for framtidig plassering av jernbanestasjonen på 

Hamar er det østlige alternativ C. Dette forutsetter at alternativet bygges med et klart mål 

om å styrke togtilbudet for person- og godstransport gjennom Østerdalen. 

4. En ny stasjon på Hamar må planlegges slik at ruter med direkte-tog fra Røros/Østerdalen 

til Oslo kan etableres snarest mulig, uavhengig av stasjonslokalisering.  

 

Forslaget fra Senterpartiet enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak 

1. Uavhengig av plassering av stasjon på Hamar, må tilrettelegging for en raskest mulig 

elektrifisering av Røros – og Solørbanen ligge til grunn for valget. 

2. Elektrifisering av Røros – og Solørbanen er et samfunns, beredskap og miljømessig 

lønnsomt tiltak for å sørge for økt person – og godstrafikk på bane framfor veg mellom 

Trondheim og Oslo. 

3. Tynset kommunes foretrukne alternativ for framtidig plassering av jernbanestasjonen på 

Hamar er det østlige alternativ C. Dette forutsetter at alternativet bygges med et klart mål 

om å styrke togtilbudet for person- og godstransport gjennom Østerdalen. 

4. En ny stasjon på Hamar må planlegges slik at ruter med direkte-tog fra Røros/Østerdalen 

til Oslo kan etableres snarest mulig, uavhengig av stasjonslokalisering.  

 

 

 



 

ALVDAL KOMMUNE 
 

RÅDMANNEN 

SERVICEKONTORET 

  

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 939984194 MVA 

2560 ALVDAL Nyborg Alvdal k.hus 62 48 90 00  Bankgiro: 1895.06.00140 

 E-post: postmottak@alvdal.kommune.no   Kto.skatt:  

7855.05.04382  

Hamar Kommune 

Postboks 4063 

   

2306 HAMAR 

 Alvdal, 14.02.2020 

 

 
Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 

20/481-4 1458/20 N21 &13 Erland Horten  

(Vennligst oppgi ”Vår ref.” ved svar) 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING DOBBELTSPOR - UTBYGGING 

INTERRCITY KORRIDOR  OG JERNBANESTASJON PÅ HAMAR. BETYDNING 

FOR RØROSBANEN. 

 

Fra møtet i  Formannskapet den 13.02.2020, sak nr 9/20 underrettes det om at det er fattet 

følgende vedtak. 

 

1. Alvdal kommune anbefaler at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor og 

stasjonsløsning i Hamar.  

2. Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må intensiveres for å få størst 

mulig effekt av investeringene.  

 

 

Begrunnelse for vedtaket går fram av vedlagte særutskrift  

Det er anledning til å se dokumentene i saken. Ta i så fall direkte kontakt med saksbehandler.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Erland Horten 

rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 

 

 

Vedlegg: 

SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING - UTBYGGING INTERRCITY KORRIDOR  

OG JERNBANESTASJON PÅ HAMAR. BETYDNING FOR RØROSBANEN. 
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Alvdal kommune 

SÆRUTSKRIFT 

   

 

Arkivsak: 20/481    

SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING - UTBYGGING 

INTERRCITY KORRIDOR  OG JERNBANESTASJON PÅ HAMAR. 

BETYDNING FOR RØROSBANEN. 

 
Saksnr. Utvalg Møtedato 

9/20 Formannskapet 13.02.2020 

 

Endelig vedtak fattes i: Formannskapet 

 

Andre dokumenter i saken: 

https://www.hamar.kommune.no/article47715-7448.html 

 

Melding om vedtak sendes til 

Merkes «Høring dobbeltspor» og sendes med epost til postmottak@hamar.kommune.no  

 

Saksopplysninger: 

Hamar kommune har sendt «Kommundelplan for dobbeltspor», som omfatter trasékorridor og 

framtidig løsning for jernbanestasjon, på høring med tre alternativer: ett vestlig med 

utgangspunkt i dagens stasjon og to østlige (A og C) med stasjon ved Vikingskipet. 

Bakgrunnen er utbygging av Intercity (IC) fra Oslo og fram til Lillehammer. 

 

Saksvurdering: 

Det vestlige alternativet har en foreløpig prislapp på 12 milliarder kroner, mens de to østlige 

alternativene er anslått til å koste henholdsvis 12,6 og 12,4 milliarder kroner. Prisforskjellene 

er i jernbanesammenheng med andre ord ikke store. Bane NOR anbefaler at alternativ Vest 

legges til grunn for videre planlegging. - Alternativ Vest vurderes i størst grad å oppnå 

samfunnsmålet for prosjektet: «IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy 

kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen». Alternativ Vest vurderes som det 

beste alternativet på både kort og lang sikt og har høyest måloppnåelse. 

Investeringskostnadene vurderes like for alle tre hovedalternativ. Alternativ vest rangeres best i 

rapporten for prissatte konsekvenser da en sentral stasjonslokalisering gir kortere reisetid til 

stasjon, heter det i deres utredning. Alternativ vest innebærer at passasjertog fra Rørosbanen 

kjører inn til Hamar stasjon som i dag, med fortsatt togbytte for videre ferd mot Oslo eller at 

samme tog kan fortsette sørover. Det siste forutsetter at operatøren har tilstrekkelig tilgang til 

materiell, noe som ikke er mulig med dagens dieseldrift på Rørosbanen og antall togsett som er 

til disposisjon. Såkalte bimodale tog som vil komme de neste årene, vil ikke endre denne 

situasjonen siden de skal erstatte de eldste dieseltogene. Godstog kan kjøres direkte fra og til 

Rørosbanen på inntegnet tilsvingsspor.  

 

De østlige alternativene (med linje i tunnel øst for Hamar by til og fra Dovrebanen) med 

togstasjon ved Vikingskipet, vil korte ned reisetidene fra og til Oslo-området for reisende på 

Rørosbanen. Det vil også åpne for at IC-utbyggingen kan utvides på Rørosbanen til Elverum 

mailto:postmottak@hamar.kommune.no
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med elektrisk drevne tog, og det kan kjøres direkte tog mellom Oslo og Trondheim via 

Østerdalen og Røros. Dette er positivt for både fastboende og besøkende. Det er for disse 

alternativene tegnet inn tilsvingsspor både nordover og sørover, og godstogene vil dermed ikke 

behøve å kjøre gjennom deler av Hamar sentrum. Hovedargumentet for den vestlige løsningen 

er etter det rådmannen klarer å lese ut av dokumentene, er nærheten til sentrum. 

Hovedargumentet for de østlige alternativene er at dette åpner for omfattende byutvikling mot 

Mjøsa rundt dagens stasjonsområde, og vil ifølge Hamar kommune gi plass til rundt 5000 

innbyggere og ulike tilbud. I tillegg kommer altså mulighetene dette gir for at Rørosbanen kan 

få en mer sentral rolle både for passasjer- og godstrafikken. Hamar kommune har tidligere 

ønsket en østlig løsning, og vil etter alt å dømme stå fast på dette og velge alternativ C med en 

tunnelløsning som krever minst bruk av jordbruksområde. Rådmannen støtter denne løsningen. 

Det vurderes at uansett hvilken løsning som velges i Hamar, vil elektrifisering av Røros- og 

Solørbanen være viktig for å hente ut effektene. Det vil gjøre det mulig å kjøre hele strekingen 

mellom Trondheim og Oslo med samme tog uten unødvendige stopp og togbytte for 

passasjerer. Og det vil gjøre det mulig å etablere dobbeltspor for en internasjonal godskorridor 

med bruk av både Dovrebanen og Røros- og Solørbanen. Kostnadene til elektrifisering av hele 

Rørosbanen og Solørbanen er anslått til om lag halvparten av løsningen på Hamar – uansett 

alternativ. Arbeidet med en realisering av dette samfunnsmessig lønnsomme tiltaket bør derfor 

forseres uavhengig av planbehandlingene på Hamar. 

 

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. 

Utbygging av jernbane og de valgene som blir tatt vil ha store konsekvenser for klima og miljø. 

Det kan være ulik grad av negative konsekvenser ved selve byggingen. Tilsvarende er 

attraktive og effektive transportløsninger med jernbane positivt for klima og miljø. 

 

Innstilling: 

1. Alvdal kommune anbefaler at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor og 

stasjonsløsning i Hamar.  

2. Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må intensiveres for å få størst 

mulig effekt av investeringene.  

 

Formannskapet behandlet saken i møte 13.02.2020 : 

Forslag fra Anne Vanem MDG: 

1. Arbeidet med elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen, samt å få dette inn i 

Nasjonal Transport Plan 2022-2033, må kraftig intensiveres. Ordførerne i regionen må 

utarbeide en felles strategi for dette arbeidet, med prosessene som ledet til plassering av 

Helsearkivet som modell/fremgangsmåte. 

2. Alvdal kommune anbefaler at det velges alternativ Vest, for dobbeltspor og 

stasjonsløsning i Hamar.  

Fordi dette innebærer minst press på dyrkbar mark/nasjonalt verdifullt kulturlandskap, 

og det vernede våtmarksområdet Åkersvika. 

 

Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt 1 satt opp mot forslagets punkt 2 ble 

rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt 2 satt opp mot forslagets punkt 1 ble 

rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
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Vedtak 

1. Alvdal kommune anbefaler at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor og 

stasjonsløsning i Hamar.  

2. Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må intensiveres for å få størst 

mulig effekt av investeringene.  

 

 

 



  

 

 

 
                                            

      

 

Bane NOR 

Postboks 4350 

 

2308 HAMAR  

 

 

 

 

 
Doknr./Løpenr. Arkivkode Objektkode Vår ref Deres ref. Dato  

18/1818 - 3 //  KOEB  13.12.2018 

16936/18 

 

 

 

HØRINGSUTTALELSE TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN 

DOBBELTSPOR GJENNOM HAMAR OG HENSETTING (INTERCITY DOVREBANEN) 

 

Løten kommune viser til brev fra Hamar kommune datert 02.11.2018 ang. oppstart av planarbeid og 

høring av forslag til planprogram for dobbeltspor gjennom Hamar.  

 

Kommunedelplan for dobbeltspor og stasjonsplassering har stor betydning for Løten kommune. Et 

østlig alternativ med fleksibel stasjonsløsning vil tilrettelegge for framtidig direkte tog mellom 

Elverum/Løten og Oslo. Dette vil gi en betydelig bedring av togtilbudet og vil være det beste 

alternativet for Løten slik det ser ut pr. i dag. Planprogrammet sier imidlertid lite helt konkret om 

hvilke muligheter for bedre togtilbud og avgangsintervaller som ligger i de ulike alternativene.  

 

Av totalt ca. 3670 sysselsatte i Løten arbeider 1130 i Løten, mens 2540 pendler til jobb utenfor 

Løten. Ca. 704 pendler til jobb i Løten (tall fra SSB, 2017). En videre utvikling av togtilbudet og 

muligheter for rask togforbindelse til Oslo, Elverum, Hamar og Lillehammer er svært viktig for 

Løten som framtidig bostedskommune. Ser en Løten, Elverum og Sør-Østerdalen som helhet vil en 

bedring av togtilbudet på Rørosbanen ha positive ringvirkninger for en betydelig mengde personer.  

 

For begge stasjonsvalg er det viktig at muligheter og konsekvenser for togtrafikk på Rørosbanen 

utredes tilstrekkelig. Gode togforbindelser både mot Oslo og Lillehammer er avgjørende for 

framtidig utvikling og miljøvennlige transportløsninger, og det er viktig å synliggjøre hvilke 

muligheter for togtrafikk som ligger i de ulike alternativene. 

 



Uavhengig av trasevalg er det viktig at 2034 ligger fast som mål for fullføring av dobbeltspor 

mellom Lillehammer og Oslo, noe som vil tjene hele Mjøsregionen. Det vises i denne forbindelse 

også til det pågåede arbeidet med en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Gode og 

framtidsrettede transportløsninger er viktig for å bygge opp under et felles bo- og arbeidsmarked 

knyttet til Mjøsbyen, og det er viktig at det tas valg og bestemmes framtidig løsning for dobbeltspor 

og stasjonsplassering på Hamar slik at midler til gjennomføring kan bli prioritert inn i Nasjonal 

transportplan (NTP). Samlet sett vil Løten kommune framheve følgende: 

 

 Trasevalget i Hamar vil ha stor betydning for både Løten, Elverum og Sør-Østerdalen. Et 

østlig alternativ med fleksibel stasjonsløsning vil være det beste alternativet for Løten. Det 

bør legges betydelig vekt på at framtidige løsninger også skal gi potensiale for et vesentlig 

bedre tilbud på Rørosbanen. Ved begge traséalternativer (Øst og Vest) med varianter er det 

viktig at muligheter og konsekvenser for framtidig togtrafikk på Rørosbanen utredes 

grundig. Det er viktig å synliggjøre hvilke muligheter for bedre togtilbud mot Rørosbanen 

som ligger i både alternativ Øst og Vest – både nordover mot Lillehammer og sørover mot 

Oslo.  

 

 Planarbeidet for dobbeltspor og stasjonsvalg i Hamar må ses i sammenheng med det 

pågående arbeidet med felles areal- og transportstrategi i Mjøsbyen. Dette for å bygge opp 

om et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og gi 

gode løsninger som tjener et felles bo- og arbeidsmarked i regionen.  

 

 2034 ligger fast som mål for fullføring av dobbeltspor mellom Lillehammer og Oslo. 

Samtidig må det tas valg og bestemmes framtidig løsning for dobbeltspor og 

stasjonsplassering på Hamar slik at midler til gjennomføring kan bli prioritert inn i Nasjonal 

transportplan (NTP). 

 

Løten kommune har ikke fått lagt saken fram for politisk behandling, og sender derfor 

høringsuttalelsen med forbehold om politisk godkjenning i formannsskapet 30. januar 2019. Politisk 

vedtak vil bli ettersendt.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Tollef Imsdalen Kristin Ødegård Bryhn 

rådmann plansjef 
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Doknr./Løpenr. Arkivkode Objektkode Vår ref Deres ref. Dato  

18/1818 - 10 //  KOEB 19216921 14.02.2020 

2231/20 

 

 

HØRINGSUTTALELSE KOMMUNEDELPLAN FOR DOBBELTSPOR GJENNOM 

HAMAR 

 

Vi viser til høring av kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar. Løten kommune gav 

uttalelse til planprogrammet for kommunedelplanen i brev datert 13.12.2018 (vedlagt), med 

ettersendelse av samlet saksframstilling politisk vedtak i brev datert 05.02.2019 (vår ref.: 18/1818). 

De innspillene som Løten kommune gav i uttalelsen til planprogrammet vil også gjelde som 

høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar. Dette gjelder i hovedsak 

følgende punkter:   

 Trasevalget i Hamar vil ha stor betydning for Løten, Elverum og Sør-Østerdalen. Et østlig 

alternativ med fleksibel stasjonsløsning åpner for mulighet for direktetog Oslo – Hamar – 

Løten – Elverum i framtida, og vil være det beste alternativet for Løten. En videre utvikling 

av togtilbudet og muligheter for rask togforbindelse til omkringliggende arbeidsmarked er 

svært viktig for Løten som framtidig bostedskommune. Det bør legges betydelig vekt på at 

framtidige løsninger også skal gi potensiale for et vesentlig bedre tilbud for Rørosbanen. 

 

 Trasevalg i Hamar må ses i sammenheng med felles areal- og transportstrategi i Mjøsbyen. 

Dette for å bygge opp om et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen 

tettere sammen, og gi gode løsninger som tjener et felles bo- og arbeidsmarked i regionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Marte Larsen Tønseth     Kristin Ødegård Bryhn   

ordfører       plansjef 

        

        

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten signatur. 

 

 

 

Vedlegg:  Høringsuttalelse til planprogram datert 13.12.2018. 
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20/157-4 1290/20 049 Live Mestvedthagen Ryen   

 

HØRINGSUTTALELSE DOBBELTSPOR . MELDING OM POLITISK VEDTAK - 

JERNBANESTASJON PÅ HAMAR OG BETYDNING FOR RØROSBANEN 

 

Fra møtet i Formannskapet den 13.02.2020, saksnr 17/20.  

 

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

1: Tolga kommune anbefaler at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor og 

stasjonsløsning i Hamar.  

Dette forutsetter at alternativet bygges med et klart mål om å styrke togtilbudet for person- og 

godstransport gjennom Østerdalen. 

  

2: Det fremstår som åpenbart at alternativ Vest totalt avskjærer muligheten for en 

gjennomgående transportkorridor nord-sør via både Dovrebanen og Rørosbanen. De 

samfunnsmessige virkningene i et større regionalt perspektiv hvor Rørosbanen og Østerdalen 

inkluderes synes i liten grad å være berørt i utredningene fra BaneNOR.  

  

3: En ny stasjon på Hamar må planlegges slik at ruter med direktetog fra Trondheim via Røros 

til Oslo kan etableres snarest mulig. 

  

4: Uavhengig av plassering av stasjon på Hamar må tilrettelegging for en raskest mulig 

elektrifisering av Røros- og Solørbanen ligge til grunn for valget. Elektrifisering av Røros- og 

Solørbanen er et samfunns- og miljømessig lønnsomt tiltak for å sørge for økt person- og 

godstrafikk på bane framfor veg mellom Trondheim og Oslo. 

 

 

Klageadgang: 

I henhold til Forvaltningsloven § 28 er det anledning til å klage på vedtaket. 

Fristen for klage er 3 – tre - uker fra mottagelse av dette brev  (Fvl. § 29). 

Eventuell skriftlig klage sendes avsenderen av denne meldingen, som også kan gi råd og 

veiledning. 

 

 

 

 

 



Tolga kommune 

Vår ref. : 20/157-4 2 

Med hilsen 
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SÆRUTSKRIFT -  JERNBANESTASJON PÅ HAMAR 

OG BETYDNING FOR RØROSBANEN                                                       
Arkivsak: 20/157    

 

 

Saksnr. Utvalg Møtedato 

17/20 Formannskapet 13.02.2020 

 

Utskrift sendes til: 

Hamar kommune 
Frist for innspill er 14. februar 2020.  

Høringsinnspill merkes "høringsuttalelse dobbeltspor" og sendes på epost 
til: postmottak@hamar.kommune.no    

 

 

Andre dokumenter i saken: 

https://www.hamar.kommune.no/article47715-7448.html 

 

 

Saksopplysninger: 

Hamar kommune har sendt «Kommundelplan for dobbeltspor», som omfatter trasékorridor og 

framtidig løsning for jernbanestasjon, på høring med tre alternativer: ett vestlig med 

utgangspunkt i dagens stasjon og to østlige (A og C) med stasjon ved Vikingskipet.  

 

Saksvurdering: 

Det vestlige alternativet har en foreløpig prislapp på 12 milliarder kroner, mens de to østlige 

alternativene er anslått til å koste henholdsvis 12,6 og 12,4 milliarder kroner. Prisforskjellene 

er i jernbanesammenheng med andre ord ikke store. Bane NOR anbefaler at alternativ Vest 

legges til grunn for videre planlegging. - Alternativ Vest vurderes i størst grad å oppnå 

samfunnsmålet for prosjektet: «IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy 

kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen». Alternativ Vest vurderes som det 

beste alternativet på både kort og lang sikt og har høyest måloppnåelse. 

Investeringskostnadene vurderes like for alle tre hovedalternativ. Alternativ vest rangeres best i 

rapporten for prissatte konsekvenser da en sentral stasjonslokalisering gir kortere reisetid til 

stasjon, heter det i deres utredning. Alternativ vest innebærer at passasjertog fra Rørosbanen 

kjører inn til Hamar stasjon som i dag, med fortsatt togbytte for videre ferd mot Oslo eller at 

samme tog kan fortsette sørover. Det siste forutsetter at operatøren har tilstrekkelig tilgang til 

materiell, noe som ikke er mulig med dagens dieseldrift på Rørosbanen og antall togsett som er 

til disposisjon. Såkalte bimodale tog som vil komme de neste årene, vil ikke endre denne 

situasjonen siden de skal erstatte de eldste dieseltogene. Godstog kan kjøres direkte fra og til 

Rørosbanen på inntegnet tilsvingsspor. 

 

De østlige alternativene (med linje i tunnel øst for Hamar by til og fra Dovrebanen) med 

togstasjon ved Vikingskipet, vil korte ned reisetidene fra og til Oslo-området for reisende på 

Rørosbanen. Det vil også åpne for at IC-utbyggingen kan utvides til Elverum med elektrisk 

drevne tog, og det kan kjøres direkte tog mellom Oslo og Trondheim via Østerdalen og Røros. 

Dette er positivt for både fastboende og besøkende. Det er for disse alternativene tegnet inn 

mailto:postmottak@hamar.kommune.no%C2%A0
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tilsvingsspor både nordover og sørover, og godstogene vil dermed ikke behøve å kjøre 

gjennom deler av Hamar sentrum. Hovedargumentet for den vestlige løsningen er etter det 

rådmannen klarer å lese ut av dokumentene, er nærheten til sentrum. Hovedargumentet for de 

østlige alternativene er at dette åpner for omfattende byutvikling mot Mjøsa rundt dagens 

stasjonsområde, og vil ifølge Hamar kommune gi plass til rundt 5000 innbyggere og ulike 

tilbud. I tillegg kommer altså mulighetene dette gir for at Rørosbanen kan få en mer sentral 

rolle både for passasjer- og godstrafikken. Hamar kommune har tidligere ønsket en østlig 

løsning, og vil etter alt å dømme stå fast på dette og velge alternativ C med en tunnelløsning 

som krever minst bruk av jordbruksområde. Det vurderes at uansett hvilken løsning som velges 

i Hamar, vil elektrifisering av Røros- og Solørbanen være viktig for å hente ut effektene. Det 

vil gjøre det mulig å kjøre hele strekingen mellom Trondheim og Oslo med samme tog uten 

unødvendige stopp og togbytte for passasjerer. Og det vil gjøre det mulig å etablere 

dobbeltspor for en internasjonal godskorridor med bruk av både Dovrebanen og Røros- og 

Solørbanen. Kostnadene til elektrifisering av hele Rørosbanen og Solørbanen er anslått til om 

lag halvparten av løsningen på Hamar – uansett alternativ. Arbeidet med en realisering av dette 

samfunnsmessig lønnsomme tiltaket bør derfor forseres uavhengig av planbehandlingene på 

Hamar.  

 

 

Innstilling: 

1.Tolga kommune anbefaler at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor og stasjonsløsning 

i Hamar.  

2. Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må intensiveres for å få størst 

mulig effekt av investeringene.  

 

Formannskapet behandlet saken i møte 13.02.2020 : 

Omforent forslag 

1: Tolga kommune anbefaler at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor og stasjonsløsning 

i Hamar. Dette forutsetter at alternativet bygges med et klart mål om å styrke togtilbudet for 

person- og godstransport gjennom Østerdalen. 

 

2: Det fremstår som åpenbart at alternativ Vest totalt avskjærer muligheten for en 

gjennomgående transportkorridor nord-sør via både Dovrebanen og Rørosbanen. De 

samfunnsmessige virkningene i et større regionalt perspektiv hvor Rørosbanen og Østerdalen 

inkluderes synes i liten grad å være berørt i utredningene fra BaneNOR.  

 

3: En ny stasjon på Hamar må planlegges slik at ruter med direktetog fra Trondheim via Røros 

til Oslo kan etableres snarest mulig. 

 

4: Uavhengig av plassering av stasjon på Hamar må tilrettelegging for en raskest mulig 

elektrifisering av Røros- og Solørbanen ligge til grunn for valget. Elektrifisering av Røros- og 

Solørbanen er et samfunns- og miljømessig lønnsomt tiltak for å sørge for økt person- og 

godstrafikk på bane framfor veg mellom Trondheim og Oslo. 

 

 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt 
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Vedtak i Formannskapet 13.02.2020: 

1: Tolga kommune anbefaler at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor og stasjonsløsning 

i Hamar.  

Dette forutsetter at alternativet bygges med et klart mål om å styrke togtilbudet for person- og 

godstransport gjennom Østerdalen. 

  

2: Det fremstår som åpenbart at alternativ Vest totalt avskjærer muligheten for en 

gjennomgående transportkorridor nord-sør via både Dovrebanen og Rørosbanen. De 

samfunnsmessige virkningene i et større regionalt perspektiv hvor Rørosbanen og Østerdalen 

inkluderes synes i liten grad å være berørt i utredningene fra BaneNOR.  

  

3: En ny stasjon på Hamar må planlegges slik at ruter med direktetog fra Trondheim via Røros 

til Oslo kan etableres snarest mulig. 

  

4: Uavhengig av plassering av stasjon på Hamar må tilrettelegging for en raskest mulig 

elektrifisering av Røros- og Solørbanen ligge til grunn for valget. Elektrifisering av Røros- og 

Solørbanen er et samfunns- og miljømessig lønnsomt tiltak for å sørge for økt person- og 

godstrafikk på bane framfor veg mellom Trondheim og Oslo. 
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HAMAR KOMMUNE Dato 14.02.2020 
 Vår ref. 2020/178 
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Melding om vedtak 

 
Høringsuttalelse - kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar 
 
Vedlagt oversendes særutskrift fra behandling i Formannskapet 12.02.2020. 
 
 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
  
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, 
den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du 
klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi 
når denne melding kommer frem. 
  
Skriv hvilket vedtak du klager på, hvilke endringer du ønsker og årsaken til at du klager. 
Hvis du sender klagen så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, ber 
vi om at du også skriver datoen for når vedtaket kom fram til deg. 
 
 
Med hilsen 
 
Kristoffer Låg 
Enhetsleder Plan - Byggesak - Geodata 
Tlf. 62434000 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur. 
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Enhet for Plan - Byggesak - Geodata 

 

  Arkivsak:  2020/178 
Saksbehandler:  Kristoffer Låg 

 
 
Høringsuttalelse - kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar 
Utvalg Utvalgssaksnr. Møtedato 
Formannskapet 2020/2 12.02.2020 
   

 
 
Vedlegg 
1 Høring - frist 14.02.2020 - kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak  
 
Behandling Formannskapet 12.februar 2020 
Forslag fra Høyre v/Ole Erik Hørstad: 
Uttalelse fra formannskapet i Åmot 
 
Hamar kommune har sendt «Kommunedelplan for dobbeltspor», som omfatter trasékorridor og 
framtidig løsning for jernbanestasjon, på høring med tre alternativer: Ett vestlig alternativ med 
utgangspunkt i dagens stasjon, og to østlige (A og C) med stasjon ved Vikingskipet. 

Alle dokumentene i saken kan leses her:  

https://www.hamar.kommune.no/article47715-7448.html 

Det vestlige alternativet har en foreløpig prislapp på 12 milliarder kroner, mens de to østlige 
alternativene er anslått til å koste henholdsvis 12,6 og 12,4 milliarder kroner. Prisforskjellene er 
i jernbanesammenheng med andre ord ikke store, særlig tatt i betraktning usikkerhetene i 
kalkylene. 
  
Bane NOR anbefaler at alternativ Vest legges til grunn for videre planlegging. - Alternativ Vest 
vurderes i størst grad å oppnå samfunnsmålet for prosjektet: «IC-korridorene skal ha et 
miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt 
sammen». Alternativ Vest vurderes som det beste alternativet på både kort og lang sikt og har 
høyest måloppnåelse. Investeringskostnadene vurderes like for alle tre hovedalternativ. 
Alternativ vest rangeres best i rapporten for prissatte konsekvenser da en sentral 
stasjonslokalisering gir kortere reisetid til stasjon, heter det i deres utredning. 
  
Alternativ vest innebærer at passasjertog fra Rørosbanen kjører inn til Hamar stasjon som i 
dag, med fortsatt togbytte for videre ferd mot Oslo eller at samme tog kan fortsette sørover. 
Det siste forutsetter at operatøren har tilstrekkelig tilgang til materiell, noe som ikke er mulig 
med dagens dieseldrift på Rørosbanen og antall togsett som er til disposisjon. Såkalte 
bimodale tog som vil komme de neste årene, vil ikke endre denne situasjonen siden de skal 
erstatte de eldste dieseltogene.  
  

https://www.hamar.kommune.no/article47715-7448.html


De østlige alternativene (med linje i tunnel øst for Hamar by til og fra Dovrebanen) med 
togstasjon ved Vikingskipet, vil korte ned reisetidene fra og til Oslo-området for reisende på 
Rørosbanen. Det vil også åpne for at IC-utbyggingen kan utvides til Elverum/Rena med 
elektrisk drevne tog, og det kan kjøres direkte tog mellom Oslo og Trondheim via Østerdalen 
og Røros. Dette er positivt for både fastboende, pendlere, studenter/militære og besøkende.  
Det er for disse alternativene tegnet inn tilsvingsspor både nordover og sørover, og 
godstogene vil dermed ikke behøve å kjøre gjennom deler av Hamar sentrum.  
  
Hovedargumentet for de østlige alternativene er at dette åpner for omfattende byutvikling mot 
Mjøsa rundt dagens stasjonsområde, og vil ifølge Hamar kommune gi plass til rundt 5000 
innbyggere og ulike tilbud. I tillegg kommer altså mulighetene dette gir for at Rørosbanen kan 
få en mer sentral rolle både for passasjer- og godstrafikken. 
  
Åmot kommune er opptatt av at det velges en løsning på Hamar som bidrar til å styrke den 
regionale utviklingen, og som totalt sett gir et forbedret tilbud for person- og godstransport på 
Rørosbanen.  
  
Det er viktig for Åmot at vi får ta del i en løsning som inviterer de reisende til å ta i bruk 
kollektivsystemet som et moderne samlet reisenettverk med sømløse løsninger, og som gjør 
bytter i kollektivnettet så enkle og komfortable at de ikke utgjør en barriere for kundene. Åmot 
kommune frykter at alternativ Vest vil sementere Rørosbanen som et utdatert tilbud, og derved 
hensetter Rena til en holdeplass på en Rørosbane som tiden er i ferd med å løpe fra. 
  
Hamar kommune har tidligere ønsket en østlig løsning, og vil etter alt å dømme stå fast på 
dette og velge alternativ C med en tunnelløsning, som krever minst båndlegging av dyrket 
mark.    
  
Det er Åmot kommunes vurdering at uansett hvilken løsning som velges i Hamar, vil 
elektrifisering av Røros- og Solørbanen være viktig for å hente ut effektene. Det vil gjøre det 
mulig å kjøre hele strekingen mellom Trondheim og Oslo med samme tog uten unødvendige 
stopp og togbytte for passasjerer. Og det vil gjøre det mulig å etablere dobbeltspor for en 
internasjonal godskorridor med bruk av både Dovrebanen og Røros- og Solørbanen. 
  
Kostnadene til elektrifisering av hele Rørosbanen og Solørbanen er anslått til om lag 
halvparten av løsningen på Hamar – uansett alternativ.  Arbeidet med en realisering av dette 
samfunnsmessig lønnsomme tiltaket bør derfor forseres uavhengig av planbehandlingene på 
Hamar. 
  
  
Forslag til vedtak: 
  
Åmot formannskap anbefaler at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor og 
stasjonsløsning i Hamar. 
  
Arbeidet med Godspakke Innlandet og for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen 
må samtidig intensiveres for å få størst mulig effekt av investeringene som planlegges i 
og rundt Hamar. 

  
 
Forlag fra SP v/Ole Gustav Narud: 

Høringsuttalelse fra Formannskapet i Åmot: 



  
Åmot kommune understreker betydningen av at investeringer i jernbaneinfrastruktur gjennom 
Hamar utføres på en slik måte at det legger til rette for en best mulig utvikling av tilbudet for de 
reisende på Rørosbanen og for godstransport på Røros- og Solørbanen. Hamar er et 
jernbaneknutepunkt for både Østerdalen og Gudbrandsdalen. Transportbehovet i begge 
dalføre må ivaretas, blant annet av beredskapsgrunner. Det må være en målsetting at det 
også etableres direkteforbindelse Oslo-Trondheim gjennom Østerdalen. Det er særlig viktig at 
reisemulighetene mellom Hamar og Rena forbedres. Det foregår en svært omfattende 
pendling av arbeidstakere, studenter og forsvarsansatte mellom de to stedene gjennom året 
og dette transportbehovet vil øke i årene framover. 
  
Kommunedelplanen til Hamar kommune og de tilhørende konsekvensutredningene fra blant 
annet Bane Nor redegjør ikke for hvordan de foreslåtte alternativene påvirker Rørosbanen. Det 
er derfor ikke grunnlag for å prioritere mellom de tre alternativene for valg av trase og 
stasjonsområde utfra de behovene som er beskrevet ovenfor. En eventuell IC-forbindelse til 
Elverum eller Østerdalen er ikke redegjort for i de tilgjengelige dokumenter. Det er en svakhet 
at dette ikke er belyst gitt at temaet har fått stor oppmerksomhet. Det er ikke mulig å basere en 
slik prioritering på oppslag og uttalelser i media. 
  
Det framgår av saken at alle tre alternativer koster mer enn 14 milliarder kroner og at de er 
samfunnsøkonomisk ulønnsomme/har negativ nåverdi. Elektrifisering av Rørosbanen og 
Solørbanen er mulig til en kostnad som er halvparten av den planlagte utbyggingen i Hamar. 
Dette tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt så vidt vi kjenner til og det bør derfor prioriteres 
foran utbygging av dobbeltspor gjennom Hamar. Dette vil kunne øke trafikken på og gjennom 
Hamar og styrke byen som jernbanesentrum.  
  
  

Votering: 

Forslaget fra SP ble satt opp mot forslaget fra Høyre. Forslaget fra SP fikk 2 stemmer, mens 
forslaget fra Høyre fikk 5 stemmer og ble vedtatt. 

  

 
Vedtak Formannskapet 12.februar 2020 

Uttalelse fra formannskapet i Åmot 
 
Hamar kommune har sendt «Kommunedelplan for dobbeltspor», som omfatter trasékorridor og 
framtidig løsning for jernbanestasjon, på høring med tre alternativer: Ett vestlig alternativ med 
utgangspunkt i dagens stasjon, og to østlige (A og C) med stasjon ved Vikingskipet. 

Alle dokumentene i saken kan leses her:  

https://www.hamar.kommune.no/article47715-7448.html 

Det vestlige alternativet har en foreløpig prislapp på 12 milliarder kroner, mens de to østlige 
alternativene er anslått til å koste henholdsvis 12,6 og 12,4 milliarder kroner. Prisforskjellene er 
i jernbanesammenheng med andre ord ikke store, særlig tatt i betraktning usikkerhetene i 
kalkylene. 
  
Bane NOR anbefaler at alternativ Vest legges til grunn for videre planlegging. - Alternativ Vest 
vurderes i størst grad å oppnå samfunnsmålet for prosjektet: «IC-korridorene skal ha et 

https://www.hamar.kommune.no/article47715-7448.html


miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt 
sammen». Alternativ Vest vurderes som det beste alternativet på både kort og lang sikt og har 
høyest måloppnåelse. Investeringskostnadene vurderes like for alle tre hovedalternativ. 
Alternativ vest rangeres best i rapporten for prissatte konsekvenser da en sentral 
stasjonslokalisering gir kortere reisetid til stasjon, heter det i deres utredning. 
  
Alternativ vest innebærer at passasjertog fra Rørosbanen kjører inn til Hamar stasjon som i 
dag, med fortsatt togbytte for videre ferd mot Oslo eller at samme tog kan fortsette sørover. 
Det siste forutsetter at operatøren har tilstrekkelig tilgang til materiell, noe som ikke er mulig 
med dagens dieseldrift på Rørosbanen og antall togsett som er til disposisjon. Såkalte 
bimodale tog som vil komme de neste årene, vil ikke endre denne situasjonen siden de skal 
erstatte de eldste dieseltogene.  
  
De østlige alternativene (med linje i tunnel øst for Hamar by til og fra Dovrebanen) med 
togstasjon ved Vikingskipet, vil korte ned reisetidene fra og til Oslo-området for reisende på 
Rørosbanen. Det vil også åpne for at IC-utbyggingen kan utvides til Elverum/Rena med 
elektrisk drevne tog, og det kan kjøres direkte tog mellom Oslo og Trondheim via Østerdalen 
og Røros. Dette er positivt for både fastboende, pendlere, studenter/militære og besøkende.  
Det er for disse alternativene tegnet inn tilsvingsspor både nordover og sørover, og 
godstogene vil dermed ikke behøve å kjøre gjennom deler av Hamar sentrum.  
  
Hovedargumentet for de østlige alternativene er at dette åpner for omfattende byutvikling mot 
Mjøsa rundt dagens stasjonsområde, og vil ifølge Hamar kommune gi plass til rundt 5000 
innbyggere og ulike tilbud. I tillegg kommer altså mulighetene dette gir for at Rørosbanen kan 
få en mer sentral rolle både for passasjer- og godstrafikken. 
  
Åmot kommune er opptatt av at det velges en løsning på Hamar som bidrar til å styrke den 
regionale utviklingen, og som totalt sett gir et forbedret tilbud for person- og godstransport på 
Rørosbanen.  
  
Det er viktig for Åmot at vi får ta del i en løsning som inviterer de reisende til å ta i bruk 
kollektivsystemet som et moderne samlet reisenettverk med sømløse løsninger, og som gjør 
bytter i kollektivnettet så enkle og komfortable at de ikke utgjør en barriere for kundene. Åmot 
kommune frykter at alternativ Vest vil sementere Rørosbanen som et utdatert tilbud, og derved 
hensetter Rena til en holdeplass på en Rørosbane som tiden er i ferd med å løpe fra. 
  
Hamar kommune har tidligere ønsket en østlig løsning, og vil etter alt å dømme stå fast på 
dette og velge alternativ C med en tunnelløsning, som krever minst båndlegging av dyrket 
mark.    
  
Det er Åmot kommunes vurdering at uansett hvilken løsning som velges i Hamar, vil 
elektrifisering av Røros- og Solørbanen være viktig for å hente ut effektene. Det vil gjøre det 
mulig å kjøre hele strekingen mellom Trondheim og Oslo med samme tog uten unødvendige 
stopp og togbytte for passasjerer. Og det vil gjøre det mulig å etablere dobbeltspor for en 
internasjonal godskorridor med bruk av både Dovrebanen og Røros- og Solørbanen. 
  
Kostnadene til elektrifisering av hele Rørosbanen og Solørbanen er anslått til om lag 
halvparten av løsningen på Hamar – uansett alternativ.  Arbeidet med en realisering av dette 
samfunnsmessig lønnsomme tiltaket bør derfor forseres uavhengig av planbehandlingene på 
Hamar. 
 
 



Bakgrunn 
 
Kommunestyret i Hamar vedtok i møte den 18.12.2019 å legge kommunedelplan for 
nytt dobbeltspor gjennom Hamar ut på høring og offentlig ettersyn. Alle som ønsker 
kan gi uttalelse til planforslaget. 
 
Frist for uttalelser er: 14.02.2020. På grunn av høringsfristen vil saken kun behandles i 
formannskapet. 
 
Bane NOR har utarbeidet planforslaget. Det bygger videre på forslaget til 
kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal fra 2016, men planen gjelder 
nå bare Hamar kommune, og traséalternativene er justert og forbedret. 
Det er utredet tre alternative traseer for dobbeltsporet gjennom Hamar, ett i vest, 
med stasjonsplassering som i dag, og to i øst (Øst A og Øst C), med 
stasjonsplassering ved Vikingskipet. 
 

 
 
Alternativ Vest: 
Alternativ Vest følger eksisterende bane på vestsiden av dagens fylling i Åkersvika. 
Stasjonen ligger på samme sted som i dag, med tilkomst til plattformer i kulvert under 
sporområdet. Toppen av kulvert er senket ca. 4 meter siden planforslaget i 2016. 
 
Følgende varianter er utredet for alternativ Vest: 
 

 Kort eller langt samt byggbart eller ikke-byggbart lokk over kulverten i 
Hamarbukta 

 Sportilgang til jernbanemuseet eller ingen sportilgang til jernbanemuseet 
 Flytting av driftsbasen 



 
Alternativ Øst A: 
Alternativ Øst A vil ligge på vestsiden av dagens jernbanefylling i Åkersvika og føres 
på bru over til ny stasjon ved Vikingskipet. Stasjonsområdet i Øst-alternativet er flyttet 
vestover i forhold til planforslaget i 2016, slik at det beslaglegger mindre arealer av 
naturreservatet. Stasjonen vil ligge på fylling med adkomst til plattformer via kulvert. 
Videre legges banen over riksveg. 25 Vangsvegen, mellom boligområdet på Disen 
og Åkersvika naturreservat, og gjennom kulturlandskapet ved gårdene Børstad og 
Tommelstad. Banen går inn i kulvert under fv. 222 Furnesvegen og videre inn i 
fjelltunnel til Jessnes. 
 
Alternativ Øst C: 
Alternativ Øst C er likt alternativ Øst A over Åkersvika og ved stasjonsområdet. 
Alternativ Øst C går lenger vest over landbruksområdet ved Børstad og Tommelstad 
og har kortere dagsone i landbruksområdet. Øst C krysser Oluf Melvoldsgate i kulvert 
og går inn i fjelltunnel før Børstadalléen. 
 
Følgende varianter er utredet for alternativ Øst A og Øst C: 
 

 Fleksibel stasjon som muliggjør en eventuell fremtidig IC-linje til Elverum 
 Flytting av driftsbase 
 Sportilgang til jernbanemuseet eller ingen sportilgang til jernbanemuseet 
 Stangevegen under banen 

 
Konklusjon 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak


