
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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HØRINGSNOTAT 06.01.2020 (Foreløpig)

Til Hamar kommune (HK)                                          Øystein Waag
Ordfører Einar Busterud Sivilarkitekt
postmottak@hamar.kommune.no 
einar.busterud@hamar.kommune.no  Hamar 06.01.2020
 

BANE NOR’S (BN) PROSJEKTFORSLAG TIL NYTT DOBBELTSPOR OG 
JERNBANESTASJON I HAMAR

Det vises til tidligere høringsnotater vedrørende BN’s planforslag og kommunestyrets gjennomgang av  
saken, i møtet 18.12.19.

Bakgrunn – historie
Hamar formannskap behandlet den 11. desember BN’s prosjekt for dobbeltspor, stasjon og hensettings- 
anlegg og besluttet det utlagt til offentlig høring.

Med henvisning til mitt brev til HK den 10.12.2019 er BN’s prosjektforslag i sin nåværende uferdige form  
preget av mange marginale og kontroversielle tolkninger for oppfyllelse av oppdraget, lovgiving og over-
ordnede føringer og pålegg, herunder ivaretakelse av Hamars klassiske byplan ved den bevaringsverdige 
Hamarbukta.

BN’s gjennomgang av stasjonsalternativ vest er som BN’s prioriterte fremfor alt. øst detaljerik omkring ulike 
uheldige nye tiltak som var studert nærmere med tanke på å gjøre det kompliserte og problemskapende alt. 
vest mindre negativt i relasjon til det enklere og mer fordeltaktige alternativ øst hva angår delkravene:
–  Integrering av ny stasjon som en mulig integrerbar del av en overordnet plan for bevaring og utvikling av  
 Hamars klassiske bysentrum (Sommerfuglbyen).
–  Ivaretakelse av krav til fremtidsrettet trafikkmessig fleksibel funksjonalitet i utbygging og drift.
–  Oppfyllelse av føringer fra Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet med vektlegging av miljø/
 klimakrav/naturmangfold i Åkersvika Naturreservat, jordvern, styrkning av trafikknutepunkt.
–  Kostnadssparende tiltak – trinnvis utbygging, gjenbruk/flerbruk, verdiskapning for by- og samfunns-
 utvikling i IC-området.
–  Utvikle prosjektplan med lavere risiko for utløsning av innsigelse(r).

Gjennomgangen av alternativ vest har avdekket at BN i sin ubalanserte prioritering av alt. vest har  fram- 
kommet med forserte adhoc-lignende forslag til mulig avbøtende tiltak som nå – mot sin hensikt gjør  
alternativet mer miljø-ødeleggende for bysenteret ved Hamarbukta enn før.

Eventuelle videre forsøk på ytterligere nedsenkning av kulvert og stasjonsområdet vil umuliggjøre og  
skandalisere alternativet. Den tidligere forkastede bruløsningen over bukta ville kunne fremstå som hypo-
tetisk mindre ødeleggende som nødløsning i mangel av et godt alt. øst for bevaring av Hamars klassiske by-
plan. BN’s foreslåtte alt. BN-Vest vil dersom det søkes videreført kunne utløse igangsetting av en frednings- 
prosess.
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BN’s alt. øst er kort og summarisk i sin visning av en nedprioritert stasjonsløsning som er brutalt inplant-
ert i den østre bydelen langs/bak Vikingskipet. Linjeføring og arealbruk er sterkt raserende med dramatisk 
negativ effekt for bestående bygninger og gatenett. BN’s forslag øst vil med sine maksimale (unødvendige) 
inngrep også være sterkt begrensende for det øvrige fremtidige utviklingspontensialet i området ved Viking-
skipet, Espern, Østbyen og Ottestad/Sandvika.

Planprosess
BN’s oppfølging av det vedtatte planprogram av sept. 2019 har vært forutsatt koordinert med revisjon av 
kommuneplan og sentrumsplan for Hamar. BN’ rapportering til Hamar kommunestyre og formannskap har 
gjennom flere møter og rapporter vært ubalansert og selektiv i sin kritikkverdige fremstilling av sitt anbefalte 
alt. vest på bekostning av kommunens vedtatte plassering i øst. Faktafeil, manipulerende tilbakeholdelse av 
input fra høringsuttalelser har i likhet med et konseptsvakt prosjekt og usikker prosjektledelse medført at BN i 
sitt planforslag av 4. desember har dokumentert:

–  Planalternativ vest i bearbeidet utgave med økt/ekstrem vanskelighetsgrad har store uløste utfordringer  
 hva angår anleggsteknisk og driftsmessig gjennomføring, i likhet med konfliktskapende tilnærming til 
 kommende revisjon av kommune- og sentrumsplan i Hamar.
–  Planalternativ BN-Øst har et skissemessig uferdig plangrep med manglende hensyntaken hva angår 
 tilpasning/gjenbruk/bevaring av verdifull bestående bygnings- og infrasktruktur samt bestående buss-
 terminal som foreslås fjernet. Planforslaget har som følge av sitt «primitive» plankonsept med stasjon i en 
 etasje på gateplan, en ugustig arealøkonomi med en tilsvarende dobling av tomtebelastningen sammen-
 holdt med mitt alternative planforslag ØW-øst med stasjon i to etasjer som er presentert for HK og BN 
 tidligere.

BN har i sin prosjektfremstilling anført at kostnader for deres to alternativer (BN-vest og BN-øst) vil være 
tilnærmet like uten at dette er nærmere spesifisert av BN. BN’s anførsel antas å være basert på at BN’s alt. 
Øst er unødig komplisert og fordyrene i sin en-etasjeløsing på C+123,0 i gateplan, i kontrast til en mer  
rasjonell og kostnadseffektiv 2 plansløsning med toglinjer og perrongplan hevet en etasje opp til C+131,5 
med kjøreadkomsten for busser og biler med parkering på gateplanet under.

Det antas videre at ny lang veibru på RV 222 på Stangebrua over nytt dobbeltspor og erstatningskostnader 
for riving av næringsbygg i tograseen også er belastet kostnader for alt. BN-øst.

Ny stasjon øst med planalternativ ØW-Øst
Tidligere planforslag ØW-aug. 2019 viser en stasjonsløsning i 2 plan langs Åkersviksvegen som muliggjør 
utbygging av nytt komplett stasjonsområde uten riving av bestående bygg eller anlegg for busselskap,  
Sullandgruppen, Biltilsynet og flere.

Stasjonen vil ligge i Hamars nye byplanmessige «Origo» med klare og staselige siktlinjer langs hovedgater i 
øst – fram mot hovedadkomst og nytt jernbanetorv. Hovedtrafikk fordeles fra stor rundkjøring i Stangevegens 
møte med Stangebrua og ny innfartsvei fra E6 i øst via nedlagt togspor langs Briskebyen. 

Innkommende og utgående stasjonstrafikk fordeles i to etasjer langs stasjonens store sirkulære «ringvei» i 
ytterkant. Stasjonen blir et bymessig «trafikknav» og hvoedterminal med en ytre diameter på 250 meter som 
sentral møteplass for kollektivtrafikk, kjørende, syklende og gående i Hamar
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Stasjonen vil med sin klare og lettfattelige form og organisering få en fleksibel funksjonalitet og stor kapasitet. 
Stasjonens bruk vil gi rikholdige og urbane opplevelser for de reisende innenfor et gjennomført universelt 
plankonsept, tilrettelagt for ny styringsteknologi nye transportsystemer med høy sikkerhet og kvalitet.
Terminalen vil sammen med Vikingskipet kunne oppleves som Hamar og Innlandets største opplevelses- 
senter med stor aktraktivitet også regionalt.

Det opphevede sporområdet muliggjør dobbelt utnyttelse av tomteområdet gjennom samlet bruk av 
«gateplan» i 2 etasjer for adkomster, parkering, service/salg/servering. Gjennom fleksibel drift/flerbruk kan 
det store parkeringsområdet (delvis overdekket) benyttes både av tog/bussreisende og publikum til Viking-
skipet. Området med bestående bilfirmaer ligger sentralt plassert også for bilutleie, fremkjøring og stopp for 
førerløse selvgående kjøretøyer samt ladepunkter for El-biler.

Plankonseptet med stasjonsområde ØW-Øst i 2 plan kan i prinsippet gi alle næringseiendommene langs 
Åkersviksvegen økt utvendig tomteareal langs nedlagt togspor mot Briskebyen og på nytt terrengplan med 
adkomst-torv og perrong på planet over.

Undersiden av sporområdet vil kunne fungere som et stort sammenhengende vestibyleområde eller reisetorg 
som foreslås kledd med en speilende metallhimling med lydisolasjon og moderne byromsbelysning tilsvaren-
de «høyklasseløsningen» under E-18 broen i Drammen.

Stasjonsløsning med alt. ØW-Øst er tilrettelagt for trinnvis utbygging der bestående busstasjon og bestående 
næringsbygg med nytt sammenbindende adkomst og perrongplan inngår.

Sammenbindende kuleformet «glassglobe» med partielle klima/miljøbedrende innslag av solpaneler og 
gresstak vil i senere byggefase muliggjøre ytterligere etablering av nye nyttearealer som påbygg/tillbygg til 
bestående bygg under.

I toppen av «glassgloben» kan eventuelt etableres et stort fugleobservatorium åpent for publikum med 3600 
åpent rundskue over Åkersvikareservatet og Hamar’s sommerfuglformede byplan.

I mitt tidligere høringsnotat 15.05.2019 som omhandler sammenstilling av antatte kostnader for stasjons- 
alternativene BN-Vest, BN-Øst og beregnede kostnader for mitt alt. ØW-Øst.

I den sammenlignende oppstilling av de 3 alternativene er i tillegg til anleggskostander, tomtekostander, rive- 
og erstatningskostnader inkl. ny infrastruktur, avbøtende tiltak og provisorier ekskl. tunell videre nordover. 
Gevinst ved gjenbruk (eksist togbru) er medregnet. Tap ved driftsavbrudd tog eller omkjøring på hovedveier 
er ikke medregnet.

Kostnadssammenstillingen i høringsnotat 15.05.2019 viser prosjektkostnader er beregnet til å være:
– Alternativ BN-Vest: 3,6 milliarder kroner
– Alternativ BN-Øst: 2,5 milliarder kroner
– Alternativ ØW-Øst: 1,1 milliarder kroner

Antatt byggetid er for sammenhengene fremdrift uten avbrudd for markerte etappeinndelinger beregnet til:
– Alternativ BN-Vest: 54 måneder
– Alternativ BN-Øst: 36 måneder
– Alternativ ØW-Øst: 30 måneder

Alternativ BN-Vest vil med sin kompleksitet og mange nødvendige provisorier og miljøtiltak gjennom by- 
sentrum kunne ha vesentlig større usikkerhet fremdriftsmessig enn alternativene i Øst.
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Lengre og mer usikker fremdrift med betydelige miljøplager i anleggstiden vil svekke InterCity-prosjektets 
omdømme. Den foreslåtte «kjellerløsningen» for togreise gjennom og under det bevaringsverdige bysenteret 
i Hamar vil kunne bli en svært negativ opplevelse på togturen gjennom Mjøslandskapet.

Alternativ BN-vest påkaller Riksantikvarens og andre myndigheter innsigelse og igangsetting av frednings- 
prosess for Hamar klassiske byplan.

Den alternative innfarten via en ny opphøyet togbru til en ny frittsvevende togstasjon mot Åkersvika i øst vil 
kunne gi en storslått opplevelse av den tidløse og vakre Mjøsbyen ved Hamarbukta.

Nytt sykehus
FN’s klimapanel følger de tiltakende globale problemene med detaljert rapportering og varsler skjerping av 
kravene som har vært avtalefestet i Pariskonvensjonen. Utviklingen videre kan føre til at planene for et nytt 
sentralt sykehus ved stasjonen i Hamar aktualiseres og at den tidligere foreslåtte lokalisering i Moelv bort- 
faller. Som tidligere vist i planforslag ØW-aug. 2019 kan nytt sykehus innpasses i nybygg mellom Briskebyen 
og Vikingskipet.

Plasseringen vil ha maksimal nærhet til stasjonen og flikibel/sikker adkomst til byens gatenett – innfarts- 
veier, E6 og store felles parkeringsarealer i området. En mulig samlokalisering med stasjonen (alt. ØW-øst) 
vil gi sykehusprosjektet en optimal rasjonalitet og økonomi både i etablerings- og driftsfasen for samfunn, 
ansatte og brukere.

Stasjonsalternativ BN-øst har et unødig arealkrevende plankonsept som umuliggjør en direkte samlokali- 
sering med nytt sykehus slik vist ved alt. ØW-øst.

Nullalternativet i Hamar 2034
Bane Nor har i sin prosjektfremstilling medtatt en kort orientering om et eventuelt nullalternativ - kalt Hamar 
2034 (BN-0) som kan tenkes benyttet ved utvikling av Hamar uavhengig av dobbeltspor.

Illustrasjonen viser i hovedsak:
–  Nåværende stasjonsområde med plass for hensetting, uendret Rørosbanespor og redusert service/
 verkstedområde.
–  Utbygging av Espern og smalt boligområde i strandsonen foran østbyen.
–  Ny tverrgående adkomstvei fra Brugata over sporområdet til Espern.

Det viste nullalternativet BN-0 kan ved utsatt videreføring eventuelt benyttes ved avbrudd av prosejektet av 
dobbeltsporet nordover fra Hamar. Alternativ BN-0 vil som et første byggetrinn ved en senere fullføring av 
dobbeltspor og stasjon være tilrettelagt for realisering av stasjonsalternativ BN-vest slik det er fremholdt i 
rapporten (s. 8+9) mens løsninger ikke gir mulighet for en tilsvarende midlertidig løsning for alt. BN-Ø.

Med tilsvarende prosjektgrunnlag som for BN-Ø og med basis i nåværende stasjonområde og togdrift samt 
bruk av tilgjengelig ubebygget grunnareal for spor og stasjon som i alt. ØW-Øst tilrettelegges også for en 
trinnvis utbygging av alt. Øst.

For å optimalisere nullalternativet og tilrettelegge også for en fremtidig realisering av ny stasjon i øst foreslås 
BN-0 alternativet justert slik at følgende elementer inkluderes:
– Oppdeling av InterCity (IC)-trafikk i 2 hovedgrupper der et antall tog til Hamar inndeles i tog fra syd som 
 bare skal til Hamar og i en resterende del som skal videre til Lillehammer. Ordningen som også benyttes i
 dag for å kunne øke kapasiteten ved morgentrafikken.
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– Ønsket andel av IC-tog terminert til Hamar Øst i likhet med tog på Rørosbanen planlegges overført til ny 
 stasjon Øst (hybrid-tog).
– Ny adkomst til nytt dobbeltspor fra Stange etableres med ny jernbanebru på søyler langs innsiden av   
 bestående fyllingsbru til ny stasjon i øst.
–  Resterende trafikk på Dovrebanen opprettholdes over bestående stasjon og nordgående spor.
– Foreslått ekstra adkomstvei fra Brugata til Espern erstattes med oppgradering av bestående krysninger i  
 over- og underganger ved BN-kontoret – mot 8-metersplanet og brygga.
– Gradvis etablering av ny permanent strandvei kan foregå trinnvis fra Espern til Tjuvholmen og videre 
 til brygga og Koigen.

Det justerte nullalternativet vil kunne gi lavere etableringskostnader og høyere samfunnsøkonomisk gevinst 
ved:
– Økt utnyttelse og attraktivitet i nye boligområder langs «Øststranda» på Espern og langs Rørosbanen   
 (nedlegges) i Briskebyen.
– Åpning og utvikling av den «tilgrodde» diagonale byaksen – som Hamars nye hovedgate. «Park-allén»
 gjennom Østbyen og Briskebyen som Hamars nye hovedadkomst fra Stangebrua til Stadion og   
 CC-senteret ved Vangsvegen.

De foreslåtte justeringer kan gi betydelige samfunnsmessige økonomiske og miljømessige gevinster.  
Justeringene vil være i pakt med hovedmønsteret i Hamars klassiske byplan og bidra til en langsiktig  
bevaring av denne. Vedlagt følger foreløpige illustrasjoner som vil bli supplert i endelig høringsnotat. 
Det foreslås at nullalternativ Hamar 2034 justeres/utvides med ovenstående og at HK informerer om det. 

Ny jernbanebru og veibruer over Åkersvika
BN’s forslag til ny jernbanebru for nytt dobbeltspor og veibru(er) over Åkersvika innebærer at:

– Alt. BN-vest der nåværende fyllingsbru utvides med bredde for 2 spor i samme høyde (C+123,0) over 
 Mjøsa.
– Alt. BN-øst der nåværende fyllingsbru utvides med utfylling for nytt spor på vestsiden fra Sandsviksveien  
 til kommunegrensen, hvoretter den svinges over sporet og fortsetter nordover Åkersvika på pelefunda-
 mentert betongbru til stasjonen på cote + 123,0 bak Vikingskipet. Riksvei 222 foreslås å krysse over 
 dobbeltsporet i en ny 1000 m lang veibru med frihøyde for tog under.

BN’s planforslag viser som sum løsninger som vil medføre unødig langvarige stengninger av togdriften med 
fra 30 mndr med alt. BN-vest, med 18 mndr for BN-øst og 30 mndr stengning av RV 222 ved alt. BN-øst.

BN’s egne beskrivelser av ulemper, provisorier, driftstans for jernbane og stengning av hovedveier doku-
menterer et uakseptabelt prosjektnivå i det planforslaget fra BN som Hamar kommune har lagt ut til offentlig 
høring.

Med henvisning til planforslag alternativ ØW-øst i vedlagte høringsnotat 15.05.2019 – er dette beregnet til å 
kunne utbygges uten driftsstans, med 6 mndr kortere byggetid og 1500 millioner kroner lavere kostnad enn 
BN-øst.

Jordvern-kulvert på Børstad og Tommelstad
Basert på BN’s forslag til alt. C med 240 m kulvert før tunellåpning, foreslås kulverten forlenget med 200 m 
sydover mot Vangsvegen slik at forbruket av dyrkingsjord kan utgå i stasjonsalternativ Øst. Med henvisning 
til tidligere utredning om tilsvarende prosjekt i Ottestad kan forlengelsen av kulverten inndekkes ved den 
verdiskapning den utløser.
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Hovedpostene i prosjektet med 200 meters forelengelse vil bestå av kostnader:
– Utgraving 200x20x6 m á kr 80,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   19.200.000,-
–  Betongkulver 200 m á kr 300.000,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   60.000.000,-
– Tilbakefylling/planering 20.000 m3 á kr 80,-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   16.000.000,-
–  Utlegging av topplag 200x50m á kr 10,-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   10.000.000,-
Sum I – kostnader: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 105.200.000,-

Med fradrag av samfunnsmessig verdi av tiltaket:
–  Verdi av ny åker 200x50 m á kr 1.000,-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 100.000.000,-
–  Redusert kost. lydskjerming/sikring:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr   10.000.000,-
Sum II – verdiskapning:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 110.000.000,-

Ovenstående foreslås medtatt i det prosjektmaterialet som er utlagt til offentlig høring.

Hensettingsanlegg
BN’s forslag til nytt hensettingsanlegg i Skattumshagen vil kunne sløyfes ved nullalternativet BN-0 da 
bestående ordning for hensetting på Hamar stasjon kan benyttes.

Ved kombinasjon/videreføring med stasjonsalternativ ØW-Øst kan fleksibel og permanent henstilling  
etableres lineært langs toglinjen til Røros som del av et mulig elektrifisert nytt dobbeltspor og trinnvis  
utbygging av dobbeltspor. Det foreslåtte hensettingsanlegg i Skattumshagen kan da utgå med tilsvarende 
kostnadsbesparelser som BN har lagt inn i sitt prosjektforslag.

Ovenstående alternative forslag vil bli nærmere dokumentert og illustrert i endelig høringsuttalelse.

Oppsummering
BN’s håndtering av InterCity og stasjonssaken i Hamar er sterkt kritikkverdig og truer videreføringen av 
IC-prosjektet og hindrer/skader den demokratiske planprosessen med befolknings-, nærings- og byutvikling i 
Hamar. Den uheldige saksbehandlingen belaster også nabokommunene og eiere av båndlagte eiendommer.

Hamar kommune og Jernbanedirektoratet anmodes sterkt om å avaluere BN’s prosjektrapport inngående og ta 
skritt til at den korrigeres for åpenbare feil som er påvist her og tidligere, med tanke på fremleggelse av ny rapport.

Utarbeidelse av revidert prosjekt (øst) vil samlet kunne gi prosjektet store besparelser i tid og kostnader – 
slik Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet har lagt til grunn i sin bestilling til BN.

Med vennlig hilsen

Øystein Waag

Vedlegg: 
Forslag til utviklings- og verneplan 25.11.2018
Utdrag illustrasjoner BN-Vest + Øst
ØW planforslag InterCIty – ny stasjon aug. 2019 (utsendt tidligere)
Skisseutkast justert nullalternativ

Kopi:
Samferdselsdepartementet 
Jernbanedirektoratet 
Bane Nor 
Statens Vegvesen 
Riksantikvaren
Stange kommune
Ringsaker kommune
Grunneiere
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HØRINGSNOTAT 13.01.2020 (FORELØPIG)

Til Hamar kommune (HK)                                          Øystein Waag
Ordfører Einar Busterud Sivilarkitekt
postmottak@hamar.kommune.no 
einar.busterud@hamar.kommune.no Hamar 13.01.2020
 

INTERCITY-PROSJEKT I HAMAR – BANE NOR’S (BN) PLANFORSLAG 
27.11.19 TIL NYTT DOBBELTSPOR OG JERNBANESTASJON MED  
ALTERNATIVE LØSNINGER OG TILTAK I VEST OG ØST

Bakgrunn – historie
Kommunestyret ble orientert om BN’s planforslag i møte den 27.11.19, der BN anbefaler valg av alt. vest 
(BNV), mens BN’s alt. øst frarådes og mulig innsigelse varsles mot BN’s eget planforslag til BNØ. 

Hamar formannskap behandlet den 11. desember BN’s prosjekt for dobbeltspor, stasjon og hensettings- 
anlegg og besluttet det utlagt til offentlig høring.

BN’s utredning og prosjektforslag er i sin uferdige form preget av mange marginale og kontroversielle 
tolkninger for oppfyllelse av oppdragets mange overordnede føringer og pålegg. Manglende ivaretakelse 
av Hamars klassiske byplan ved den foreslåtte gjenfyllingen av den bevaringsverdige Hamarbukta utgjør 
forslagets mest miljøskadelige tiltak. 

Stasjonslaternativ BN-vest
Planforslagets alternativ BN-vest er basert på fortsatt lokalisering av togstasjon med perrong og publikums- 
adkomst ved nåværende stasjonsbygning. Stasjonens sporområde mellom Stangevegen og bystranda fra 
Espern til «Hamarbukta» benyttes videre som gradvis nedsenket sporområde mot ny barrieredannede tog- 
kulvert under Standgateparken, Hamarbukta og Koigen.

Planalternativet medfører at det skrånende dobbeltsporet vil ligge inntil en etasje lavere enn vestibylen i 
nåværende stasjon. Fotgjengerkrysning til ytre spor må da foretas via tverrgående undergang ned mot 
Mjøsas vannstand eller via fotgjengerbru fra stasjonsbygningens 2. etasje over togspor og kjøreledninger. 
Nivåforhold for mulige fotgjengeradkomster til perrong er ikke klargjort i BN-rapporten. Ulemper/sikkerhets-
forhold ved (max) skrånende spor i stasjonsområdet er ikke dokumentert i BN-rapporten.

BN har siden oppstartfasen gitt stasjonsalternativ vest prioritet fremfor alt. øst. Nye avbøtende tiltak er nå  
studert nærmere med tanke på å gjøre det kompliserte og problemskapende alt. vest mindre negativt i  
relasjon til det enklere og mer fordeltaktige alternativ øst hva angår delkravene:

–  Integrering av ny stasjon som en del av en overordnet plan for bevaring og utvikling av Hamars klassiske  
 bysentrum med sommerfuglplanen.
–  Ivaretakelse av krav til fremtidsrettet trafikkmessig og fleksibel funksjonalitet i utbygging og drift.
–  Oppfyllelse av føringer fra Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet med vektlegging av miljø/
 klimakrav/naturmangfold i Åkersvika Naturreservat, jordvern og styrkning av trafikknutepunktet.
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–  Kostnadssparende tiltak – trinnvis utbygging, gjenbruk/flerbruk, verdiskapning for by- og samfunns-
 utvikling i IC-området.
–  Utvikle prosjektplan med lavere risiko for utløsning av innsigelse(r) i planfasen.

Gjennomgangen av alternativ BN-vest har avdekket at BN med en ukritisk prioritering av alt. vest har fram- 
kommet med forserte adhoc-lignende forslag til mulig avbøtende tiltak som mot sin hensikt gjør alternativet 
mer miljø-ødeleggende for bysenteret ved Hamarbukta enn før. Sammenlignet med alternativ BN-øst vil BN-
vest ha en anslått merkostnad på 1100 millioner kroner og 18 mnd lenger byggetid.

BN-vest vil beslaglegge et stort bebyggbart sentrumsareal for boliger i sporområdet mot Mjøsa med en 
tomteverdi på 8-900 millioner kroner.

Eventuelle videre forsøk på ytterligere nedsenkning av kulvert og stasjonsområdet vil umuliggjøre og  
skandalisere alternativet. Den tidligere forkastede bruløsningen over bukta ville kunne fremstå som hypo-
tetisk mindre ødeleggende som nødløsning i mangel av et godt alt. øst for bevaring av Hamars klassiske 
byplan. BN’s foreslåtte alt. BN-vest vil dersom det søkes videreført antas å kunne utløse igangsetting av en 
fredningsprosess for Hamar’s «Sommerfuglplan».

BN – ØST
BN’s alt. øst er kort og summarisk i sin visning av en nedprioritert stasjonsløsning som er brutalt inplantert i 
den østre bydelen langs/bak Vikingskipet. Linjeføring og arealbruk er sterkt raserende med dramatisk nega-
tiv effekt for bestående bygninger og gatenett. BN’s forslag øst vil med sine maksimale omfattende inngrep 
også være sterkt begrensende for det øvrige fremtidige utviklingspontensialet i området ved Vikingskipet, 
Espern, Østbyen og Ottestad/Sandvika.

Planprosess
BN’s oppfølging av det vedtatte planprogram fra sept. 2019 har vært forutsatt koordinert med revisjon av 
kommuneplan og sentrumsplan for Hamar. BN’s orientering til Hamar kommunestyre og formannskap har 
gjennom flere møter og rapporter vært ubalansert og selektiv i sin kritikkverdige fremstilling av sitt anbefalte 
alt. vest på bekostning av kommunens vedtatte plassering i øst. Faktafeil, manipulerende tilbakeholdelse av 
input fra høringsuttalelser har i likhet med et konseptsvakt prosjekt og usikker prosjektledelse medført at BN i 
sitt planforslag av 4. desember har dokumentert:

–  Planalternativ BN-vest har i bearbeidet utgave med økt/ekstrem vanskelighetsgrad store uløste utfordringer  
 hva angår anleggsteknisk og driftsmessig gjennomføring, i likhet med konfliktskapende tilnærming til 
 kommende revisjon av kommune- og sentrumsplan i Hamar.
–  Planalternativ BN-Øst har et skissemessig uferdig plangrep med manglende hensyntaken hva angår 
 integrasjon/gjenbruk/bevaring av verdifull bestående bygnings- og infrasktruktur samt bestående buss-
 terminal som foreslås fjernet. Planforslaget har som følge av sitt «primitive» plankonsept med stasjon i en 
 etasje på gateplan, en ugustig arealøkonomi med en tilsvarende dobling av tomtebelastningen sammen-
 lignet med alternative planforslag ØW-øst med stasjon i to etasjer som er presentert for HK og BN 
 tidligere, uten at BN har medtatt denne optimale muligheten for alt. Øst.

BN har i sin prosjektfremstilling opplyst at kostnader for deres to alternativer (BN-vest og BN-øst) vil være 
tilnærmet like uten at dette er nærmere spesifisert. BN’s anførsel antas å være basert på at BN’s alt. Øst er 
unødig komplisert og fordyrene i sin en-etasjeløsing på C+123,0 i gateplan, i kontrast til en mer  
rasjonell og kostnadseffektiv 2 plansløsning med toglinjer og perrongplan hevet en etasje opp til C+131,5 
med kjøreadkomst for busser og biler med parkering på gateplanet under.
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Det antas videre at ny lang veibru på RV 222 på Stangebrua over nytt dobbeltspor og erstatningskostnader 
for riving av næringsbygg i tograseen også er medtatt i alt. BN-øst.

BN-prosjeket vil gripe så sterkt inn i Hamars revisjon av kommuneplan og sentrumsplan at det må forutsettes 
at BN fremlegger «transparante» overslag for samlede kostnader og samfunnsøkonomiske effekter samt 
plan for gjenbruk og erstatninger som del av reguleringssaken.

Ny stasjon øst med planalternativ ØW-Øst
Tidligere planforslag ØW-aug. 2019 viser en stasjonsløsning i 2 plan langs Åkersviksvegen som muliggjør 
utbygging av nytt komplett stasjonsområde uten riving av bestående bygg eller anlegg for busselskap,  
Sullandgruppen, Biltilsynet og flere.

Stasjonen vil her kunne ligge i Hamars nye byplanmessige «Origo» i krysspunktet for viktige siktlinjer  
gjennom hovedgater og byrom i øst – fram mot stasjonens hovedadkomst og nytt jernbanetorv. Hovedtrafikk 
fordeles fra stor rundkjøring i Stangevegens møte med Stangebrua og ny innfartsvei fra E6 i øst via nedlagt 
togspor langs Briskebyen. 

Innkommende og utgående stasjonstrafikk fordeles i to etasjer langs stasjonens store sirkulære «ringvei» i 
ytterkant. Stasjonen blir et bymessig «trafikknav» og hovedterminal med en ytre diameter på 250 meter som 
sentral møteplass for kollektivtrafikk, kjørende, syklende og gående i Hamar sentrum.
Stasjonen vil med sin klare og lettfattelige form og organisering få en fleksibel funksjonalitet og stor kapasitet. 
Stasjonens bruk vil gi rikholdige og urbane opplevelser for de reisende innenfor et gjennomført «universelt» 
plankonsept, tilrettelagt for ny styringsteknologi for nye transportsystemer med høy sikkerhet og kvalitet.
Terminalen vil sammen med Vikingskipet kunne oppleves som Hamar og Innlandets største opplevelses- 
senter med stor aktraktivitet også regionalt.

Det opphevede sporområdet muliggjør dobbelt utnyttelse av tomteområdet gjennom samlet bruk av 
«gateplan» i 2 etasjer for adkomster, parkering, service/salg/servering. Gjennom fleksibel drift/flerbruk kan 
det store parkeringsområdet (delvis overdekket) benyttes både av tog/bussreisende og publikum til Viking-
skipet. Området med bestående bilfirmaer og andre større bedrifter for salg og service ligger sentralt plassert 
også for bilutleie, fremkjøring og stopp for førerløse selvgående kjøretøyer samt ladepunkter for El-biler.

Plankonseptet med stasjonsområde ØW-Øst i 2 plan kan i prinsippet gi alle næringseiendommene langs 
Åkersviksvegen økt utvendig tomteareal langs nedlagt togspor mot Briskebyen og på nytt terrengplan med 
adkomst-torv og perrong på planet over.

Undersiden av sporområdet vil kunne fungere som et stort sammenhengende og overdekket vestibyle- 
område eller reisetorg som foreslås kledd med en speilende metallhimling med lydisolasjon og moderne 
byromsbelysning tilsvarende «høyklasseløsningen» under E-18 broen i Drammen.

Stasjonsløsning med alt. ØW-Øst er tilrettelagt for trinnvis utbygging der bestående busstasjon og nærings-
bygg med nytt sammenbindende adkomst og perrongplan kan gjenbrukes og styrke prosjektets sam-
funnsøkonomiske bærekraft.

En sammenbindende kuleformet «glassglobe» med partielle klima/miljøbedrende innslag av solpaneler og 
gresstak vil i senere byggefase muliggjøre ytterligere etablering av nye nyttearealer som påbygg/tillbygg til 
bestående bygg under.
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I toppen av «glassgloben» kan eventuelt etableres et stort fugleobservatorium åpent for publikum med 3600 
åpent rundskue over Åkersvikareservatet og Hamar’s sommerfuglformede byplan ved Mjøsa.

I mitt tidligere høringsnotat 15.05.2019 som omhandler sammenstilling av antatte kostnader for stasjons- 
alternativene BN-Vest, BN-Øst og beregnede kostnader for mitt alt. ØW-Øst.

I den sammenlignende oppstilling av de 3 alternativene er i tillegg til anleggskostander, tomtekostander, rive- 
og erstatningskostnader inkl. ny infrastruktur, avbøtende tiltak og provisorier ekskl. tunell videre fra Hamar 
nordover medregnet. Gevinst ved gjenbruk (eksist togbru) er medregnet for alt. ØW-øst. Tap ved drifts-
avbrudd tog eller omkjøring på hovedveier er ikke medregnet for alt. BN-øst.

Kostnadssammenstillingen i høringsnotat 15.05.2019 viser prosjektkostnader er beregnet til å være:
– Alternativ BN-Vest: 3,6 milliarder kroner
– Alternativ BN-Øst: 2,5 milliarder kroner
– Alternativ ØW-Øst: 1,1 milliarder kroner

Antatt byggetid er for sammenhengene fremdrift uten avbrudd for markerte etappeinndelinger beregnet til:
– Alternativ BN-Vest: 54 måneder
– Alternativ BN-Øst: 36 måneder
– Alternativ ØW-Øst: 30 måneder

Alternativ BN-Vest vil med sin kompleksitet og mange nødvendige provisorier og miljøtiltak gjennom by- 
sentrum kunne ha vesentlig større usikkerhet fremdriftsmessig og økonomisk enn alternativene i Øst.

Lengre og mer usikker byggetid med langvarig driftstans med betydelige miljøplager og økonomisk belast-
ninger for publikum, næringsliv og kommunen i anleggstiden vil svekke InterCity-prosjektets omdømme. BN’s 
eventuelle videre fastholdelse av sitt anbefalte alternativ BN-vest kan tilsist bli oppfattet som så dogmatisk 
og udemokratisk håndtert at det medfører erstatningsansvar for unødig båndlegging og annen skade. Den 
foreslåtte «kjellerløsningen» for togreise gjennom og under det bevaringsverdige bysenteret i Hamar vil 
kunne bli en svært negativ opplevelse på togturen gjennom Mjøslandskapet.

Alternativ BN-vest påkaller Riksantikvarens og andre myndigheters innsigelse, og igangsetting av frednings- 
prosess for Hamars bevaringsverdige klassiske byplan kan være aktuelt.

Den alternative innfarten via en ny opphøyet togbru til en ny frittsvevende togstasjon mot Åkersvika i øst vil 
kunne gi en storslått opplevelse av den tidløse og vakre Mjøsbyen ved Hamarbukta.

Nytt sykehus
FN’s klimapanel følger de tiltakende globale problemene med detaljert rapportering og varsler skjerping av 
kravene som har vært avtalefestet i Pariskonvensjonen. Utviklingen videre kan føre til at planene for et nytt 
sentralt sykehus ved stasjonen i Hamar aktualiseres og at den tidligere foreslåtte lokalisering i Moelv bort- 
faller. Som tidligere vist i planforslag ØW-aug. 2019 kan nytt sykehus innpasses i nybygg mellom Briskebyen 
og Vikingskipet.

Plasseringen vil ha maksimal nærhet til stasjonen og direkte adkomst til byens gatenett – innfarts- 
veier, E6 og store felles parkeringsarealer i området. En mulig samlokalisering med stasjonen (alt. ØW-øst) 
vil gi sykehusprosjektet en optimal rasjonalitet og økonomi både i etablerings- og driftsfasen for samfunn, 
ansatte og brukere. Nytt personale kan bosettes i bestående eller nye boliger i nærområdet.
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Stasjonsalternativ BN-øst har et unødig arealkrevende plankonsept som umuliggjør en direkte samlokali- 
sering med nytt sykehus slik vist ved alt. ØW-øst.

Nullalternativet i Hamar 2034
Bane Nor har i sin prosjektfremstilling medtatt en kort orientering om et eventuelt nullalternativ - kalt Hamar 
2034 (BN-0) som kan tenkes benyttet ved utvikling av Hamar uavhengig av dobbeltspor.

Illustrasjonen viser i hovedsak:
–  Nåværende stasjonsområde med plass for hensetting, uendret Rørosbanespor og redusert service/
 verkstedområde.
–  Utbygging av Espern og smalt boligområde i strandsonen foran østbyen.
–  Ny tverrgående adkomstvei fra Brugata over sporområdet til Espern.

Det viste nullalternativet BN-0 kan ved utsatt videreføring eventuelt benyttes ved avbrudd av prosejektet av 
dobbeltsporet nordover fra Hamar. Alternativ BN-0 vil som et første byggetrinn ved en senere fullføring av 
dobbeltspor og stasjon være tilrettelagt for realisering av stasjonsalternativ BN-vest slik det er fremholdt i 
rapporten (s. 8+9) mens løsninger ikke gir mulighet for en tilsvarende midlertidig løsning for alt. BN-Ø.

Med tilsvarende prosjektgrunnlag som for BN-Ø og med basis i nåværende stasjonområde og togdrift samt 
bruk av tilgjengelig ubebygget grunnareal for spor og stasjon kan alt. ØW-Øst også tilrettelegges for en trinn-
vis utbygging av alt. Øst slik vist på vedlagte planforslag.

For å optimalisere nullalternativet og tilrettelegge også for en fremtidig realisering av ny stasjon i øst foreslås 
BN-0 alternativet justert slik at følgende elementer inkluderes:
– Oppdeling av InterCity (IC)-trafikk i 2 hovedgrupper der et antall tog til Hamar inndeles i tog fra syd som 
 bare skal til Hamar og i en resterende del som skal videre til Lillehammer. Ordningen som også benyttes i
 dag for å kunne øke kapasiteten ved morgentrafikken.
– Ønsket andel av IC-tog terminert til Hamar Øst i likhet med tog på Rørosbanen planlegges overført til ny 
 stasjon Øst (hybrid-tog med kombinert El-dieseldrift).
– Ny adkomst til nytt dobbeltspor fra Stange etableres med ny jernbanebru på søyler langs innsiden av   
 bestående fyllingsbru til ny stasjon i øst med linje for Rørosbanen.
–  Resterende trafikk på Dovrebanen opprettholdes over bestående stasjon og nordgående spor.
– Foreslått ekstra adkomstvei fra Brugata til Espern sløyfes og erstattes med oppgradering av bestående 
 krysninger i over- og undeganger ved BN-kontoret – mot 8-metersplanet og brygga.
– Gradvis etablering av ny permanent strandvei kan foregå trinnvis fra Espern til Tjuvholmen og videre 
 til brygga og Koigen.

Det justerte nullalternativet vil kunne gi lavere etableringskostnader og høyere samfunnsøkonomisk gevinst 
ved:
– Økt utnyttelse og attraktivitet i nye boligområder langs «Øststranda» på Espern og langs Rørosbanen   
 (nedlegges) i Briskebyen.
– Åpning og utvikling av den «tilgrodde» diagonale byaksen – som Hamars nye hovedgate. «Park-allén»
 gjennom Østbyen og Briskebyen som Hamars nye hovedadkomst fra Stangebrua til Stadion og   
 CC-senteret ved Vangsvegen.

De foreslåtte justeringer kan gi betydelige samfunnsmessige økonomiske og miljømessige gevinster.  
Justeringene vil være i pakt med hovedmønsteret i Hamars klassiske byplan og bidra til en langsiktig  
bevaring av denne. Vedlagt følger foreløpige illustrasjoner. Det foreslås at nullalternativ Hamar 2034 
justeres/utvides med ovenstående og at HK informerer om det i den videre planprosessen. 
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Ny jernbanebru og veibruer over Åkersvika
BN’s forslag til ny jernbanebru for nytt dobbeltspor og veibru(er) over Åkersvika innebærer at:

– Alt. BN-vest der nåværende fyllingsbru utvides med bredde for 2 spor i samme høyde (C+123,0) over 
 Mjøsa.
– Alt. BN-øst der nåværende fyllingsbru utvides med utfylling for nytt spor på vestsiden fra Sandsviksveien  
 til kommunegrensen, hvoretter den svinges over sporet og fortsetter nordover Åkersvika på pelefunda-
 mentert betongbru til stasjonen på cote + 123,0 bak Vikingskipet. Riksvei 222 foreslås å krysse over 
 dobbeltsporet i en ny 1000 m lang veibru med frihøyde for tog under.

BN’s planforslag viser som sum løsninger som vil medføre unødig langvarige stengninger av togdriften med 
fra 30 mndr med alt. BN-vest, med 18 mndr for BN-øst og 30 mndr stengning av RV 222 ved alt. BN-øst.

BN’s egne beskrivelser av ulemper, provisorier, driftstans for jernbane og stengning av hovedveier dokumen-
terer et uakseptabelt og uferdig prosjektnivå i det planforslaget fra BN som Hamar kommune har lagt ut til 
offentlig høring.

Med henvisning til planforslag alternativ ØW-øst i vedlagte høringsnotat 15.05.2019 – er dette beregnet til å 
kunne utbygges uten driftsstans, med 6 mndr kortere byggetid og 1500 millioner kroner lavere kostnad enn 
BN-øst.

Jordvern-kulvert på Børstad og Tommelstad
Basert på BN’s forslag til alt. C med 240 m kulvert før tunellåpning, foreslås kulverten forlenget med 200 m 
sydover mot Vangsvegen slik at forbruket av dyrkingsjord kan utgå i stasjonsalternativ Øst. Med henvisning 
til tidligere utredning om tilsvarende prosjekt i Ottestad kan forlengelsen av kulverten inndekkes ved den 
verdiskapning den utløser.

Hovedpostene i prosjektet med 200 meters forelengelse vil bestå av kostnader:
– Utgraving 200x20x6 m á kr 80,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   19.200.000,-
–  Betongkulver 200 m á kr 300.000,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   60.000.000,-
– Tilbakefylling/planering 20.000 m3 á kr 80,-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   16.000.000,-
–  Utlegging av topplag 200x50m á kr 10,-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   10.000.000,-
Sum I – kostnader: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 105.200.000,-

Med fradrag av samfunnsmessig verdi av tiltaket:
–  Verdi av ny åker 200x50 m á kr 1.000,-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 100.000.000,-
–  Redusert kost. lydskjerming/sikring:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr   10.000.000,-
Sum II – verdiskapning:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 110.000.000,-

Ovenstående foreslås medtatt i det prosjektmaterialet som er utlagt til offentlig høring.

Hensettingsanlegg
BN’s forslag til nytt hensettingsanlegg i Skattumshagen vil kunne sløyfes ved nullalternativet BN-0 da 
bestående ordning for hensetting på Hamar stasjon kan benyttes.

Ved kombinasjon/videreføring med stasjonsalternativ ØW-Øst kan fleksibel og permanent henstilling  
etableres lineært langs toglinjen til Røros som del av et mulig elektrifisert nytt dobbeltspor og trinnvis  
utbygging av dobbeltspor. Det foreslåtte hensettingsanlegg i Skattumshagen kan da utgå med tilsvarende 
kostnadsbesparelser som BN har lagt inn i sitt prosjektforslag.

Ovenstående alternative forslag vil bli nærmere dokumentert og illustrert i endelig høringsuttalelse.
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Oppsummering
BN’s håndtering av InterCity og stasjonssaken i Hamar er sterkt kritikkverdig og truer videreføringen av 
IC-prosjektet og hindrer/skader den demokratiske planprosessen med befolknings-, nærings- og byutvikling i 
Hamar. Den uheldige saksbehandlingen belaster også nabokommunene og eiere av båndlagte eiendommer.

Hamar kommune og Jernbanedirektoratet anmodes sterkt om å evaluere BN’s prosjektrapport inngående og ta 
skritt til at den korrigeres for åpenbare feil som er påvist her og tidligere, med tanke på fremleggelse av ny rapport.

Utarbeidelse av revidert prosjekt (øst) vil samlet kunne gi prosjektet store besparelser i tid og kostnader – 
slik Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet har lagt til grunn i sin bestilling til BN.

Med vennlig hilsen

Øystein Waag

Vedlegg: 
Forslag til utviklings- og verneplan 25.11.2018
Utdrag illustrasjoner BN-Vest + Øst
ØW planforslag InterCIty – ny stasjon aug. 2019 (utsendt tidligere)
Skisseutkast justert nullalternativ

Kopi:
Samferdselsdepartementet 
Jernbanedirektoratet 
Bane Nor 
Statens Vegvesen 
Riksantikvaren
Stange kommune
Ringsaker kommune
Grunneiere
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HØRINGSNOTAT 05.02.2020 (FORELØPIG)

Til Hamar kommune (HK)                                          Øystein Waag
Ordfører Einar Busterud Sivilarkitekt
postmottak@hamar.kommune.no 
einar.busterud@hamar.kommune.no Hamar 28.01.2020
 

INTERCITY-PROSJEKT I HAMAR – BANE NOR’S (BN) PLANFORSLAG 
27.11.19 TIL NYTT DOBBELTSPOR OG JERNBANESTASJON MED  
ALTERNATIVE LØSNINGER OG TILTAK I VEST OG ØST

Bakgrunn – historie
Bane Nor (BN) har fra oppstart av sin utredning og planlegging av nytt dobbeltspor med jernbanestasjon for  
InterCity-prosjektet i Hamar, postulert at valg av det såkalte alternativ vest (BNV) vil være best for byen. 
BNV er basert på fortsatt bruk av bestående stasjon og en problemskapende fremføring av nytt dobbeltspor 
gjennom Hamars bevaringsverdige bysentrum ved Mjøsbukta.

Hamar kommune (HK) har gjennom sin behandling av kommuneplan, sentrumsplan og rullerende regulerings- 
prosess siden vedtak i desember -18 prioritert alternativ øst med ny stasjon og dobbeltspor i nytt sentrums- 
område langs Disenstranda og Vikingskipet.

BN har etter mangelfull/ubalansert fremstilling av alternativ vest/øst påført IC-prosjektet i Hamar avbrudd 
med nødvendig restart sommeren 2019.

Kommunestyret ble orientert om BN’s nye planforslag i møte den 27.11.19, der BN anbefaler valg av alt. vest 
(BNV), mens BN’s alt. øst frarådes og mulig innsigelse varsles mot BN’s eget planforslag til BNØ. 

Hamar formannskap behandlet den 11. desember BN’s prosjekt for dobbeltspor, stasjon og hensettings- 
anlegg og besluttet det utlagt til offentlig høring.

BN’s utredning og prosjektforslag er fortsatt i sin uferdige og manipulerende form preget av marginale og  
kontroversielle tolkninger for oppfyllelse av oppdragets planprogram og overordnede føringer og pålegg. 
Utvelgelse/input av analyse av kunde- og trafikkgrunnlag har systematiske faktafeil som favoriserer alternativ 
vest, mens øst feilaktig nedgraderes tilsvarende.

Konsekvensutredningen har en fundamental mangel i sin vurdering av fremtidig by- og sentrumsutvikling ved 
valg av vest eller øst, BN’s fastlåste prosjektfremstilling hensyntar ikke den etablerte og historiske utviklings-
retning mot øst i Hamar sentrum mot Vang og Sandvika slik den nå også blir forsterket i sentrumsplanen. 
Manglende ivaretakelse av Hamars klassiske byplan ved BN’s foreslåtte gjenfylling av den bevaringsverdige 
Hamarbukta utgjør forslagets mest miljøskadelige tiltak. 

Stasjonslaternativ BN-vest
Planforslagets alternativ BN-vest er basert på fortsatt lokalisering av togstasjon med perrong og publikums- 
adkomst ved nåværende stasjonsbygning. Stasjonens sporområde mellom Stangevegen og bystranda fra 
Espern til «Hamarbukta» benyttes videre som gradvis nedsenket sporområde mot ny barrieredannede tog- 
kulvert under Standgateparken, Hamarbukta og Koigen.
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Planalternativet medfører at det skrånende dobbeltsporet vil ligge inntil en etasje lavere enn vestibylen i 
nåværende stasjon. Fotgjengerkrysning til ytre spor må da foretas via tverrgående flomutsatt undergang ned 
mot Mjøsas vannstand eller via fotgjengerbru fra stasjonsbygningens 2. etasje over togspor og kjøre- 
ledninger. Nivåforhold for mulige fotgjengeradkomster til perrong er ikke relevant klargjort i BN-rapporten 
i likhet med ulemper/sikkerhetsforhold ved (max) skrånende spor i stasjonsområdet er ikke dokumentert i 
BN-rapporten.

BN har siden oppstartfasen gitt stasjonsalternativ vest feilaktig prioritet fremfor alt. øst hva angår bruk,  
miljøbelastninger og samfunnsøkonomisk regnskap. Nye avbøtende tiltak er nå påplusset med tanke på å 
gjøre det kompliserte og problemskapende alt. vest forholdsmessig mindre negativt i relasjon til det enklere 
og mer fordeltaktige alternativ øst hva angår:

–  Integrering av ny stasjon som en del av en overordnet plan for bevaring og utvikling av Hamars klassiske  
 bysentrum med sommerfuglplanen.
–  Ivaretakelse av krav til fremtidsrettet trafikkmessig og fleksibel funksjonalitet i utbygging og drift.
–  Oppfyllelse av føringer fra Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet med vektlegging av miljø/
 klimakrav/naturmangfold i Åkersvika Naturreservat, jordvern og styrkning av trafikknutepunktet.
–  Kostnadssparende tiltak – trinnvis utbygging, gjenbruk/flerbruk, verdiskapning for by- og samfunns-
 utvikling i IC-området.
–  Utvikle prosjektplan med lavere risiko for utløsning av innsigelse(r) i planfasen.

Gjennomgangen av alternativ BN-vest har avdekket at BN med en ukritisk prioritering av alt. vest har fram- 
kommet med nye forserte adhoc-lignende forslag til mulig avbøtende tiltak som mot sin hensikt gjør alterna-
tivet mer miljø-ødeleggende for bysenteret ved Hamarbukta enn før. Sammenlignet med alternativ BN-øst   
vil BN-vest ha en anslått merkostnad på 1100 millioner kroner og 18 mnd lenger byggetid (jfr. høringsnotat 
ØW 15.05.2019).

BN-vest vil beslaglegge et stort bebyggbart sentrumsareal for nye boliger i sporområdet mot Mjøsa med en 
tomteverdi på 8-900 millioner kroner og plass til 500-1000 nye boliger.

Eventuelle videre forsøk på ytterligere nedsenkning av kulvert og stasjonsområdet vil umuliggjøre og  
skandalisere alternativet. Den tidligere forkastede bruløsningen over bukta ville alternativt kunne fremstå 
som hypotetisk mindre ødeleggende som nødløsning i mangel av et godt alt. øst for bevaring av Hamars 
klassiske byplan. BN’s foreslåtte alt. BN-vest vil dersom det søkes videreført antas å kunne utløse igang- 
setting av en fredningsprosess for utsatte deler av Hamar’s «Sommerfuglplan».

BN – ØST
BN’s alt. øst viser en skjematisk, nedprioritert og mindreverdig stasjonsløsning som er brutalt inplantert i den 
østre bydelen langs/bak Vikingskipet. Linjeføring og arealbruk er sterkt raserende med dramatisk negativ  
effekt for bestående bygninger og gatenett. BN’s forslag øst vil med sine omfattende inngrep også være 
sterkt begrensende for det øvrige fremtidige utviklingspontensialet i området ved Vikingskipet, Espern,  
Østbyen og Ottestad/Sandvika.

BN’s alt. øst er til tross for tomteområdets storslåtte beliggenhet og potensiell egnethet endt opp i en kaotisk 
og bastardlignende planløsning. BN-øst er i siste planfase tilført problemskapende trekk som utligner alterna-
tivets fordeler i sammenstilligen med alt. BN-vest. BN’s saksbehandling og dokumentasjon er svært kritikk- 
verdig og vil bli belyst her også ved å påvise prosjektmessige feil ved fremleggelse av et alt ØW-Øst her.

Planprosess
BN’s oppfølging av det vedtatte planprogram fra sept. 2019 har vært forutsatt koordinert med revisjon av 
kommuneplan og sentrumsplan for Hamar. BN’s orientering til Hamar kommunestyre og formannskap har 
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gjennom flere møter og rapporter vært ubalansert og selektiv i sin kritikkverdige fremstilling av sitt anbefalte 
alt. vest på bekostning av kommunens vedtatte plassering i øst. Faktafeil, manipulerende tilbakeholdelse av 
input fra høringsuttalelser har i likhet med et konseptsvakt prosjekt og uklar prosjektledelse medført at BN i 
sitt planforslag av 4. desember har dokumentert:

–  Planalternativ BN-vest har i bearbeidet utgave med økt/ekstrem vanskelighetsgrad store uløste utfordringer  
 hva angår anleggsteknisk og driftsmessig gjennomføring, i likhet med konfliktskapende tilnærming til 
 kommende revisjon av kommune- og sentrumsplan i Hamar.
–  Planalternativ BN-Øst har et skissemessig uferdig plangrep med manglende integrasjon/gjenbruk/
 bevaring av verdifull bestående bygnings- og infrasktruktur samt bestående bussterminal som foreslås 
 fjernet. Planforslaget har som følge av sitt «primitive» plankonsept med stasjon i en etasje på gateplan, 
 en ugustig arealøkonomi med en tilsvarende dobling av tomtebelastningen sammenlignet med alternative
 planforslag ØW-øst med stasjon i to etasjer som er presentert for HK og BN tidligere, uten at BN har 
 medtatt denne optimale muligheten for alt. Øst.

BN har i sin prosjektfremstilling opplyst at kostnader for deres to alternativer (BN-vest og BN-øst) vil være 
tilnærmet like uten at dette er nærmere spesifisert. BN’s anførsel bekrefter at BN’s alt. Øst er unødig kompli-
sert og fordyrene i sin en-etasjeløsing på C+123,0 i gateplan, i kontrast til en mer rasjonell og kostnads-
effektiv 2 plansløsning med toglinjer og perrongplan hevet en etasje opp til C+131,5 med kjøreadkomst for 
busser og biler med parkering på gateplanet under.

Det antas videre at ny lang opphøyet veibru på RV 222 på Stangebrua over nytt dobbeltspor og erstatning-
skostnader for riving av næringsbygg i togtraseen også belaster alt. BN-øst kostnadsmessig og med lang-
varig stengning og omkjøring.

BN-prosjeket vil gripe så sterkt inn i Hamars revisjon av kommuneplan og sentrumsplan at det må forutsettes 
at BN fremlegger «transparante» overslag for samlede kostnader og samfunnsøkonomiske effekter samt 
plan for gjenbruk, klimaregnskap og erstatninger før reguleringssaken viderebehandles.

Ny stasjon øst med planalternativ ØW-Øst
Tidligere planforslag ØW-aug. 2019 viser en stasjonsløsning i 2 plan langs Åkersviksvegen som muliggjør 
utbygging av nytt komplett stasjonsområde uten riving av bestående moderne bygg eller anlegg for buss-
selskap, Sullandgruppen, Biltilsynet og flere andre.

Stasjonen vil her kunne ligge i Hamars nye byplanmessige «Origo» i krysspunktet for den nye «Briskeby-
diagonalen» fra CC stadion via Utstillingplassen, parken – fram mot stasjonens hovedadkomst og nytt 
jernbanetorv i Stangeveien. Hovedtrafikk fordeles fra stor rundkjøring i Stangeveiens møte med Stangebrua 
og ny innfartsvei fra E6 i øst via nedlagt togspor langs Briskebyen. Den nye diagonalgata fra CC stadion og 
fylkeshuset vil gi kortere gangavstander til ØW-øst enn til BN-vest.

Det foreslåtte planalternativet samsvarer godt med det originale og klassiske byplankonseptet for å bidra til 
fullføringen av Hamars «Sommerfuglplan» mot Åkersvika i øst.

Innkommende og utgående stasjonstrafikk fordeles i to etasjer langs stasjonens store sirkulære «ringvei» i 
ytterkant. Stasjonen blir et bymessig «trafikknav» og hovedterminal med en ytre diameter på 250 meter som 
sentral møteplass for kollektivtrafikk, kjørende, syklende og gående i Hamar sentrum. Stasjonen vil med sin 
klare og lettfattelige form og organisering få en fleksibel funksjonalitet med stor kapasitet. Stasjonens bruk 
vil gi rikholdige og urbane opplevelser for de reisende innenfor et gjennomført «universelt» plankonsept, 
tilrettelagt for ny styringsteknologi for nye transportsystemer med høy sikkerhet og kvalitet.
Terminalen vil sammen med Vikingskipet kunne fremstå som Hamar og Innlandets største opplevelses- 
senter med stor atraktivitet også regionalt.
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Det opphevede sporområdet muliggjør dobbelt utnyttelse av tomteområdet gjennom samlet bruk av 
«gateplan» i 2 etasjer for adkomster, parkering, service/salg/servering. Gjennom fleksibel drift/flerbruk kan 
det store parkeringsområdet (delvis overdekket) benyttes både av tog/bussreisende og publikum til Viking-
skipet. Området med bestående bilfirmaer og andre større bedrifter for salg og service ligger sentralt plassert 
også for bilutleie, fremkjøring og stopp for førerløse selvgående kjøretøyer samt ladepunkter for El-biler.

Plankonseptet med stasjonsområde ØW-Øst i 2 plan kan i prinsippet gi alle næringseiendommene langs 
Åkersviksvegen økt utvendig tomteareal langs nedlagt togspor mot Briskebyen og på nytt terrengplan med 
adkomst-torv og perrong på planet over.

Undersiden av sporområdet vil kunne fungere som et stort sammenhengende og overdekket vestibyle- 
område eller reisetorg som foreslås kledd med en speilende metallhimling med lydisolasjon og moderne 
byromsbelysning tilsvarende «høyklasseløsningen» under E-18 broen i Drammen.

Stasjonsløsning med alt. ØW-Øst er tilrettelagt for trinnvis utbygging der bestående busstasjon og nærings-
bygg med nytt sammenbindende adkomst og perrongplan kan gjenbrukes og styrke prosjektets sam-
funnsøkonomiske bærekraft.

En sammenbindende kuleformet «glassglobe» med partielle klima/miljøbedrende innslag av solpaneler og 
gresstak vil i senere byggefase muliggjøre ytterligere etablering av nye nyttearealer som påbygg/tillbygg til 
bestående bygg under.

I toppen av «glassgloben» kan eventuelt etableres et stort fugleobservatorium åpent for publikum med 3600 
åpent rundskue over Åkersvikareservatet og Hamar’s sommerfuglformede byplan ved Mjøsa.

I mitt tidligere høringsnotat 15.05.2019 som omhandler sammenstilling av antatte kostnader for stasjons- 
alternativene BN-Vest, BN-Øst og beregnede kostnader for mitt alt. ØW-Øst.

I den sammenlignende oppstilling av de 3 alternativene er i tillegg til anleggskostander, tomtekostander, rive- 
og erstatningskostnader inkl. ny infrastruktur, avbøtende tiltak og provisorier ekskl. tunell videre fra Hamar 
og nordover medregnet. Gevinst ved gjenbruk (eksist togbru) er medregnet for alt. ØW-øst. Tap ved drifts-
avbrudd tog eller omkjøring på hovedveier er ikke medregnet for alt. BN-øst.

Kostnadssammenstillingen i høringsnotat 15.05.2019 viser prosjektkostnader er beregnet til å være:
– Alternativ BN-Vest: 3,6 milliarder kroner
– Alternativ BN-Øst: 2,5 milliarder kroner
– Alternativ ØW-Øst: 1,1 milliarder kroner

Antatt byggetid er for sammenhengene fremdrift uten avbrudd for markerte etappeinndelinger beregnet til:
– Alternativ BN-Vest: 54 måneder
– Alternativ BN-Øst: 36 måneder
– Alternativ ØW-Øst: 30 måneder

Alternativ BN-Vest vil med sin kompleksitet og mange nødvendige provisorier og miljøtiltak gjennom by- 
sentrum kunne ha vesentlig større usikkerhet fremdriftsmessig og økonomisk enn alternativene i Øst.

Lengre og mer usikker byggetid med langvarig driftstans med betydelige miljøplager og økonomisk belast-
ninger for publikum, næringsliv og kommunen i anleggstiden vil svekke InterCity-prosjektets omdømme.  
BN’s eventuelle videre fastholdelse av sitt anbefalte alternativ BN-vest kan tilsist bli oppfattet som så dog-
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matisk og udemokratisk håndtert at det medfører erstatningsansvar for unødig båndlegging og annen skade. 
Den foreslåtte «kjellerløsningen» for togreise gjennom og under det bevaringsverdige bysenteret i Hamar vil 
kunne bli en svært negativ opplevelse på togturen gjennom Mjøslandskapet.
Alternativ BN-vest antas å påkalle Riksantikvarens og andre myndigheters innsigelse, og igangsetting av 
fredningsprosess for Hamars bevaringsverdige klassiske byplan kan være aktuelt.

Den alternative innfarten via en ny opphøyet togbru til en ny frittsvevende togstasjon mot Åkersvika i øst vil 
kunne gi en storslått opplevelse av den tidløse og vakre Mjøsbyen ved Hamarbukta.

Nytt sykehus
FN’s klimapanel følger de tiltakende globale problemene med detaljert rapportering og varsler skjerping 
av kravene som har vært avtalefestet i Pariskonvensjonen. Utviklingen videre kan føre til at planene for et 
nytt sentralt sykehus ved stasjonen i Hamar aktualiseres utifra norsk lovverk og at den tidligere foreslåtte 
lokalisering i Moelv bortfaller. Som tidligere vist i planforslag ØW-aug. 2019 kan nytt sykehus innpasses i 
nybygg mellom Briskebyen og Vikingskipet.

Plasseringen vil ha maksimal nærhet til stasjonen og direkte adkomst til byens gatenett – innfarts- 
veier, E6 og store felles parkeringsarealer i området. En mulig samlokalisering med stasjonen (alt. ØW-øst) 
vil gi sykehusprosjektet en optimal rasjonalitet og økonomi både i etablerings- og driftsfasen for samfunn, 
ansatte og brukere. Nytt personale kan bosettes i bestående eller nye boliger i nærområdet.

Stasjonsalternativ BN-øst har et unødig arealkrevende plankonsept som umuliggjør en direkte samlokali- 
sering med nytt sykehus slik vist ved alt. ØW-øst.

Nullalternativet i Hamar 2034
Bane Nor har i sin prosjektfremstilling medtatt en kort orientering om et eventuelt nullalternativ - kalt Hamar 
2034 (BN-0) som kan tenkes benyttet ved utvikling av Hamar uavhengig av dobbeltspor.

Illustrasjonen viser i hovedsak:
–  Nåværende stasjonsområde med plass for hensetting, uendret Rørosbanespor og redusert service/
 verkstedområde.
–  Utbygging av Espern og smalt boligområde i strandsonen foran østbyen.
–  Ny tverrgående adkomstvei fra Brugata over sporområdet til Espern.

Det viste nullalternativet BN-0 kan ved utsatt videreføring eventuelt benyttes ved avbrudd av prosejektet av 
dobbeltsporet nordover fra Hamar. Alternativ BN-0 vil som et første byggetrinn ved en senere fullføring av 
dobbeltspor og stasjon være tilrettelagt for realisering av stasjonsalternativ BN-vest slik det er fremholdt i 
rapporten (s. 8+9) mens løsninger ikke gir mulighet for en tilsvarende midlertidig løsning for alt. BN-Ø.

Med tilsvarende prosjektgrunnlag som for BN-Ø og med basis i nåværende stasjonområde og togdrift samt 
bruk av tilgjengelig ubebygget grunnareal for spor og stasjon kan alt. ØW-Øst også tilrettelegges for en trinn-
vis utbygging av alt. Øst slik vist på vedlagte planforslag.

For å optimalisere nullalternativet og tilrettelegge også for en fremtidig realisering av ny stasjon i øst foreslås 
BN-0 alternativet justert slik at følgende elementer inkluderes:
– Oppdeling av InterCity (IC)-trafikk i 2 hovedgrupper der et antall tog til Hamar inndeles i tog fra syd som 
 bare skal til Hamar og i en resterende del som skal videre til Lillehammer. Ordningen som også benyttes i
 dag for å kunne øke kapasiteten ved morgentrafikken.
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– Ønsket andel av IC-tog terminert til Hamar Øst i likhet med tog på Rørosbanen planlegges overført til ny 
 stasjon Øst (hybrid-tog med kombinert El-dieseldrift).
– Ny adkomst til nytt dobbeltspor fra Stange etableres med ny jernbanebru på søyler langs innsiden av   
 bestående fyllingsbru til ny stasjon i øst med linje for Rørosbanen.
–  Resterende trafikk på Dovrebanen opprettholdes over bestående stasjon og nordgående spor.
– Foreslått ekstra adkomstvei fra Brugata til Espern sløyfes og erstattes med oppgradering av bestående 
 krysninger i over- og undeganger ved BN-kontoret – mot 8-metersplanet og brygga.
– Gradvis etablering av ny permanent strandvei kan foregå trinnvis fra Espern til Tjuvholmen og videre 
 til brygga og Koigen.

Det justerte nullalternativet vil kunne gi lavere etableringskostnader og høyere samfunnsøkonomisk gevinst ved:
– Økt utnyttelse og attraktivitet i nye boligområder langs «Øststranda» på Espern og langs Rørosbanen   
 (nedlegges) i Briskebyen.
– Åpning og utvikling av den «tilgrodde» diagonale byaksen – som Hamars nye hovedgate. «Park-allén»
 gjennom Østbyen og Briskebyen som Hamars nye hovedadkomst fra Stangebrua til Stadion og   
 CC-senteret ved Vangsvegen.

De foreslåtte justeringer kan gi betydelige samfunnsmessige økonomiske og miljømessige gevinster.  
Justeringene vil være i pakt med hovedmønsteret i Hamars klassiske byplan og bidra til en langsiktig  
bevaring av denne. Vedlagt følger foreløpige illustrasjoner. Det foreslås at nullalternativ Hamar 2034 
justeres/utvides med ovenstående og at HK informerer om det i den videre planprosessen. 

Ny jernbanebru og veibruer over Åkersvika
BN’s forslag til ny jernbanebru for nytt dobbeltspor og veibru(er) over Åkersvika innebærer at:

– Alt. BN-vest der nåværende fyllingsbru utvides med bredde for 2 spor i samme høyde (C+123,0) over 
 Mjøsa.
– Alt. BN-øst der nåværende fyllingsbru utvides med utfylling for nytt spor på vestsiden fra Sandsviksveien  
 til kommunegrensen, hvoretter den svinges over sporet og fortsetter nordover Åkersvika på pelefunda-
 mentert betongbru til stasjonen på cote + 123,0 bak Vikingskipet. Riksvei 222 foreslås å krysse over 
 dobbeltsporet i en ny 1000 m lang veibru med frihøyde for tog under.

BN’s planforslag viser som sum løsninger som vil medføre unødig langvarige stengninger av togdriften med 
fra 30 mndr med alt. BN-vest, med 18 mndr for BN-øst og 30 mndr stengning av RV 222 ved alt. BN-øst.

BN’s egne beskrivelser av ulemper, provisorier, driftstans for jernbane og stengning av hovedveier dokumen-
terer et uakseptabelt og uferdig prosjektnivå i det planforslaget fra BN som Hamar kommune har lagt ut til 
offentlig høring.

Med henvisning til planforslag alternativ ØW-øst i vedlagte høringsnotat 15.05.2019 – er dette beregnet til å 
kunne utbygges uten driftsstans, med 6 mndr kortere byggetid og 1500 millioner kroner lavere kostnad enn 
BN-øst.

Jordvern-kulvert på Børstad og Tommelstad
Basert på BN’s forslag til alt. C med 240 m kulvert før tunellåpning, foreslås kulverten forlenget med 200 m 
sydover mot Vangsvegen slik at forbruket av dyrkingsjord kan utgå i stasjonsalternativ Øst. Med henvisning 
til tidligere utredning om tilsvarende prosjekt i Ottestad kan forlengelsen av kulverten inndekkes ved den 
verdiskapning den utløser og innsparing ved valg av alt. ØW-øst, og forbruk av dyrket mark kan unngås helt.
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Hovedpostene i prosjektet med 200 meters forelengelse av betongkulvert vil bestå av kostnader:
– Utgraving 200x20x6 m á kr 80,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   19.200.000,-
– Betongkulvert 200 m á kr 100.000,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   20.000.000,-
– Tilbakefylling/planering 20.000 m3 á kr 80,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   16.000.000,-
– Utlegging av topplag 200x50m á kr 10,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   10.000.000,-
Sum I – kostnader: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   85.200.000,-

Med fradrag av samfunnsmessig verdi av tiltaket:
– Verdi av ny åker 200x50 m á kr 1.000,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 100.000.000,-
– Redusert kost. lydskjerming/sikring: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr   10.000.000,-
Sum II – verdiskapning:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 110.000.000,-

Ovenstående foreslås medtatt i revisjon av det prosjektmaterialet som er utlagt til offentlig høring.

Hensettingsanlegg – forenklet løsning
BN’s forslag til nytt hensettingsanlegg i Skattumshagen vil kunne sløyfes ved nullalternativet BN-0 da 
bestående ordning for hensetting på Hamar stasjon kan benyttes videre.

Ved kombinasjon/videreføring med stasjonsalternativ ØW-Øst kan fleksibel og permanent henstilling  
etableres lineært langs toglinjen til Røros som del av et mulig elektrifisert nytt dobbeltspor og trinnvis  
utbygging av dobbeltspor. Det foreslåtte hensettingsanlegg i Skattumshagen kan da utgå med tilsvarende 
kostnadsbesparelser fra BN sitt prosjektforslag.

Ovenstående alternative løsning vil innebære at alt. øst vil ha et nullforbruk av åkerjord og foreslås inkludert
omarbeidet i reguleringsplanen.

Oppsummering
BN’s håndtering av InterCity og stasjonssaken i Hamar har vært sterkt kritikkverdig og truer fortsatt en rask  
videreføring av IC-prosjektet og hindrer/skader den demokratiske planprosessen med befolknings-, nærings- 
og byutvikling i Hamar. Den uheldige saksbehandlingen belaster også nabokommunene og eiere av bånd-
lagte eiendommer.

Hamar kommune har mottatt BN’s forslag til regulering som ikke oppfyller det vedtatte planprogram og det 
gitte oppdraget for InterCity-prosjektet i Hamar. 

BN’s planforslag i alternativene vest og øst er lagt ut til offentlig høring, men avviker så sterkt fra prosjektets 
målkrav at det ikke kan være relevant som beslutningsgrunnlag for Hamar kommune (HK) uten at det blir 
belyst og dokumentert klart i revidert prosjektmateriale:

Alternativ vest:
• Miljø-, klima- og driftsmessige ekstrabelastninger og kostnader ved fremføring og nedsenkning av dobbelt-

spor forbi stasjonsområdet via kulvert til tunellinnslag.
• Verdi av tapt gjenbruk jernbanebru og redusert tomteareal for byutvikling i stasjonsområdet og Espern.
• Kostnader provisorier i driftsavbrudd (+ tapt skatt).
• Kostnader ny offentlig infrastruktur inkl. gater, parkeringsplasser og busstasjon.

Alternativ øst:
• Mulig innsparing ved hevet linjeføring over bru Åkersvika og stasjon med gatenett for bytrafikk i  

eksisterende bakkeplan under.
• Mulig innsparing med bevaring av eks. bygg og busstasjon i Åkervika-veien.
• Verdi av tomtegrunn for 50.000 m2 nytt næringsareal (ev. sykehus) langs stasjonen.
• Verdi av tomteareal for 1000 nye boliger i bestående stasjonsområde.
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Hamar kommune og Jernbanedirektoratet anmodes sterkt om å evaluere BN’s prosjektrapport inngående og ta 
skritt til at den korrigeres for åpenbare feil som er påvist her og tidligere, med tanke på fremleggelse av ny rapport 
med forlenget høringsfrist.

Utarbeidelse av revidert prosjekt (øst) vil samlet kunne gi prosjektet store besparelser i tid og kostnader – 
slik Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet har lagt til grunn i sin bestilling til BN.

Med vennlig hilsen

Øystein Waag

Vedlegg: 
Forslag til utviklings- og verneplan 25.11.2018
Utdrag illustrasjoner BN-Vest + Øst
ØW planforslag InterCity – ny stasjon aug. 2019 (utsendt tidligere)
Skisseutkast justert nullalternativ

Kopi:
Samferdselsdepartementet
Jernbanedirektoratet
Bane Nor 
Statens Vegvesen 
Riksantikvaren
Innlandet fylkeskommune
Stange kommune
Ringsaker kommune
Grunneiere
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BANE NOR’S (BN) PLANFORSLAG 27.11.19 TIL HAMAR KOMMUNE VEDR. 
DOBBELTSPOR OG JERNBANESTASJON MED ALTERNATIVE LØSINGER 
OG TILTAK I VEST OG ØST.

Sidehenvisninger til kommentarer i høringsnotat 5.02.20

Side
2           Fremdrift

• Planforslag med konsekvensutredning av 27.11.19 er lagt ut til offentlig høring. Mangelfulle og 
dels feilaktig «fakta»opplysninger medførte at undertegnede Øystein Waag (ØW) anbefalte  
prosjektmateriale korrigert før utsendelse til høring.

• Oppsetting av prosjektmaterialet forutsettes nå gjort på basis av høringsuttalelser før kommende 
behandling i Hamar kommunestyre.

4           Samfunnsmål for InterCity (IC)
• IC’s mål om etablering av alternative nye boliger og arbeidsplasser vanskeliggjøres ved at BN’s 

planforslag vest og øst raserer bestående og begrenser ny sentrumsbebyggelse ved dårlig  
arealøkonomi og manglende tilrettelegging for byutvikling innenfor Hamars klassiske «byplan».

• Retorisk prioritering av trakfikkvekst, med bruk av kollektiv nett, sykkel og gange mangler til-
nærming til statens nye spesialrapport av juni 2019 for fleksible fremtidsløsninger, slik den er søkt 
tilrettelagt i ØW’s forslag til sentrumsutvikling/stasjonsalternativ ØW-øst.

• BN’s prosjektmateriale omhandler ikke mulige sparetiltak og samfunnsøkonomiske konsekvenser 
for hele tiltaket – også utenom bygging av dobbeltsporet.

5           Fra 2016 til 2019
• Stram tidsplan m.h.t. NTP medførte ekstra utredninger (forsinkelser) om bebyggbarhet for BN’s  

problemskapende alt. BN-vest med uakseptabel/avvist bruløsning i Hamarbukta. Pålegg om  
utredning av alt. øst.

• Ukontrollert arealforbruk av dyrkningsjord på Børstad - Alt. BN-øst, og uheldig plandetaljer i  
Åkersvika Naturreservat.

             2019 – Restart
• BN’s løsninger er søkt optimalisert gjennom ytterligere senkning av kulvert + ekstra tilsving mot 

Rørosbanen.
• Prosjektevaluering av BN’s og ØW’s stasjonsalternativer i særmøte 7.12.2018 der ØW’s forslag 

til opphøyet spor/stasjon i øst ble gjennomgått detaljert sammen med ØW’s utviklingsplan med ny  
diagonal byakse fra CC-stadion/fylkeshuset til hovedadkomst tog- og busstasjon.

• BN’s stasjonsprosjekt ble restartet uten nærmere begrunnelse for forsinkelser og nytt planpro-
gram utarbeidet og vedtatt i juni-sept.

6           Planprosess
• Innsigelser og meglingsforsøk i dep. 2016 er feilaktig eller mangelfullt referert i BN’s rapport slik 

at grunnlag for nye korreksjoner er uklare og forutsettes klargjort ev. av direktoratet.
• Bestilling av ny planprosess sommeren 2018 medførte 1 års forsinkelse av prosjektet som følge 

av planleggingsfeil av BN.
• Oppgitt plankategori for BN’sw forslag 27.11.19 er uklar.
• Det foreslås at høringsutkastet retts opp for faktafeil og legges ut til ny høring



10

Side
  7         Metode for utredning

• Samfunnsøkonomisk analyse i tråd med finansdep. krav om sparing/lønnsomhet er ikke fremlagt 
i BN’s rapport eller i «folkemøtet» i Hamar 17.01.20 der BN viste til krav om hemmelighold.

• Det forutsettes at BN viderefører prosjektet med «transparent» økonomisk rapportering og 
orienterer offentligheten om de store uforutsette merkostnadene til planlegning som er påløpt i 
oppstartfasen – samtidig med prosjektstansen.

• I revidert prosjektrapport foreslås medtatt konsekvenser ved en eventuell etablering av nytt syke-
hus ved stasjonen slik vist i alt. ØW-øst.

• Oversikter med lokalisering av brukere er systematisk feil og viser ikke fremtidig situasjon med  
stasjon øst med tilhørende sentrumsutvikling.

• Figur 9 – prinsipp for sammenstilling og anbefalinger er ikke fulgt eller oppfylt, og forventes 
strøket eller korrigert i ny høringsutgave der analyse med korrekt kundegrunnlag fremkommer.

  8          Nullalternativet i Hamar 2034
• Planillustrasjon viser svak ny utnyttelse av «frigjort» strandsone mellom Espern og Tjuvholmen.
• Nybyggene har «målestokks-feil» og barrierevirkning for bakenforliggende boligområder langs  

Stangevegen i østbyen.
• Foreslåtte bruforbindelser over sporområdet foreslås fjernet/erstattet av forenklet løsning vist i 

nullalternativet «Hybriden ØW-Hamar 2034» i vedlagte høringsnotat 28.01.20.
 9          •   Illustrasjoner fra Espern Eiendom opplyses å vise ny utbygging «vedtatt av Hamar kommune i 

10             gjeldende planer». Dokumentasjon av vedtak eller KU av plan fremgår ikke.

11          Hensetting av tog i Hamar
   •   Alternativ hensetting foreslås etablert som start på nytt dobbeltspor (parallelt) til Røros og BN’s 

22               foreslåtte hensetting på Hjellum utgår.

23          Gjennomgang av tiltakene i vest og øst
24  •   Alt. øst C + 250 m forlengelse av kulvert over Børstad.

• «Nullforbruk av dyrket jord» medtas for alternativ øst i korrigert BN-rapport.
25/26  •   Bebyggbart lokk ved 8-metersplanet strider mot Hamars klassiske byplan.

• Vist max-vannstand i innestengt bukt antas å ligge vesentlig over normal gjennomsnittshøyde.

27          Alternativ BN-vest
• Nytt dobbeltspor på vestsiden av eksisterende fyllingsbru skader verneverdig miljø og umuliggjør 

gjenbruk som ny innfartsvei.
• Kulvertløsningen skader verneverdig byvegg mot Hamarbukta og aktualiserer dredning.
• Bortfallet av naturlig kai for Skibladner og båthavn og fullverdig adkomst til Tjuvholmen bekrefter 

at BN-planen ikke er ferdig/akseptabel.
• Fredning av bestående Hamarbukta foreslås igangsatt som del av kommende planprosess.

28          Anleggsfase vest
• Anleggsområdet ligger i hovedsak i tilknytning til eksisterende sporområde. Dette gir minimale 

direkte inngrep i bolig- og næringseiendommer, men voldsomme inngrep langs Strangaten – 
gjennom parken, Hamarbukta, Stortorget og Koigen vestover.

• Utgravingen av den lange og dype kulvertsjakten vil være av katastrofelignende omfang og  
lammende art for det bylivet Hamar har i sin nyrestaurerte stasstue i dag.

• Faseomlegging i anleggsperioden vil hindre normal trafikk/adkomst til Domkirkeodden langs 
pilegrimsruten i Strandsonen.
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Side
• Inngrepene og avsperringene vil være langvarige og kunne medføre driftsproblemer og opphør 

for flere handels- og servicebedrifter i kvartalene innenfor.
• Informasjon om tiltakene har vært fordreid og nedtonet i den mangelfulle i BN’s offentlige  

orienteringer på uansvarlig vis.
• Det foreslås at BN utplasserer en stor modell av stasjonen i intensiv anleggfase i Bylab’s lokaler 

(gateplan) før kommunens planbehandling i april-mai.

29          Dagens situasjon
30  •    Illustrasjon viser at kulvert går under jorden 100 m før plan og viser at Hamars bevarings-
       verdige byfront må søkes fredet fremfor benyttet til etablering av ny stasjon med nedsenket 

 kulvert-løsning.
31  •   Opplysning om innsnevring av dagens sporområde foreslås fakta-kontrollert av nærmere og  
                   omformulert og sammenholdt med kommunens planer.
32  •   Oversiktsbilde Åkersvika med adkomst til Hamar, tilsving til Rørosbanen, hevet langs veibru for
33               RV 222 over togspor, dokumenterer BN’s-prosjektets kritikkverdige, dårlige og dyre løsning med     
                   togspor i markplan. (Jmf. alt ØW-øst med opphøyet togspor og stasjon).
34  •   Oversiktsbilde side 32 + 33 opplyses å vise kommunens «vedtatte» utbygging av Espern.  

     Opplysningene forutsettes dokumentert/verifisert eller avkreftet/korrigert i ny høringsutgave.
35/36  •   Oversiktsbilde mot dagens stasjonsbygg med nytt sporområde innfelt viser at perrongen ikke 
                  ligger foran stasjonsbygget, men sentrert 600 m lenger øst, halvveis til alt. øst.
37  •   Oversiktsbilde alt. vest som viser mulige destruktive inngrep i Hamars mjøsfront.

44          Planalternativ BN-øst (A)
• Planløsning av stasjon i en etasje på markplan viser omfattende riving av bygg/anlegg med kost-

nadsdrivende arealøkonomi og svak/manglende plan for interntrafikk mellom buss, tog og andre 
kjøretøyer + fotgjengere (Jmf. alt ØW-øst med 2-plansløsning).

45  •   Flomutsatt krysning under sporområdet.
• Bestående driftsbase kan med ombygging beholdes i alt. BN-øst, men foreslås flyttet til  

Midtstranda (Hjellum) i alt ØW-øst.
• Tilsving for gods-spor over Flagstadelva i alt. øst antas ikke mer problematisk for Ramsar enn 

omlegging av Vangsvegen.
• Foreslått vente/omkjøringsspor (3) over Børstad forutsettes medtatt tilsvarende i alt. BN-vest 

kostnadsmessig (Jmf. «like kostnader»).

46          Anleggsfase øst A og C
• Relativt enkelt jernbaneteknisk med alt. BN-øst og enda enklere med ØW-øst med nytt dobbelt-

spor/stasjon frittliggende over gatenett – bestående infrastruktur.
• Brukonstruksjon for spor over Flagstadelva er i prinsipp lik den nye som er bygget for 

Vangsveien – RV 222 og forutsettes ikke å utløse innsigelser for bane i alt. BN-øst eller ØW-øst. 
(Infofeil i BN-rapport).

• Masseuttak/deponi for utgraving av kulvert kan benyttes til stedlig overfylling av spor og ut- 
planering av åker på Børstad med samlet null-forbruk av dyrket jord (for alt. C). Kostnadsdekning 
ved innsparing fra alt. vest til øst.

• Hovedvegene inn + ut av byen påvirkes sterkt i BN’s alt. øst ved uheldig plankonsept med veg 
over bane ved at:

• Stangevegen må stenges/omlegges i 2,5 år
• Vangsvegen med red. fremkommeliget i 1,5 år
• Furnesvn. midlertidig omlegging i 1,5 år
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• Driftsbrudd i anleggstiden med 4-6 langbrudd, helgebrudd og ukebrudd.

      I alternativ ØW-øst, med bane over veg, kan full utbygging foregå uten avbrudd eller bruk av 
      buss for togløsninger.

54  •   Oversiktsbilde med stasjonsområde BN-øst.
• Sporområde i gateplan med full riving av berørte næringsbygg.
• Stasjonsområde med tverrforbindelser under flomsikkert nivå.
• Togstasjon uten anviste arealer for buss/erstatningsplasser for VIkingskipet etablerte firmaer.
• Driftsbase ikke anvist.
• Stasjonsområde i plan skaper ny barriere mellom Briskebyen og Mjøsa.

58  •   Fotomontasje av nytt stasjonsområde uten urbane attraktiviteter for publikum/reisende. 
                   Jmf alt ØW-øst med konsentrert urbant opplevelses-mangfold med fri utsikt over Åkersvika.
59/60  •   Oversiktsbilde som viser høyverdig næringsområde ved Flakstadelva som BN foreslår revet, 
      men som kan beholdes i alt. ØW-øst. Kostnadsoppstilling for erstatninger etterlyses, alt. ØW-øst 
      anbefales.
61  •   Oversiktsbilde Børstad og Tommelstad foreslås erstattet av kulvert i «full lengde» som er 
68      samfunnsmessig gunstigere enn BN’s avkortede løsning.
75  • Gjennomgang av innsigelser fra 2016 med:
76  • Input til sammenlignende tabeller fra 2016 og 2019 er utført av BN på feilaktig og manipulerende  

 vis slik at de underbygger BN’s feilaktige anbefalinger og varslede innsigelser. Det forventes at  
 BN med ev. bistand fra Jernbanedirektoratet reviderer prosjektmaterialet her for nytt ettersyn.

80   Beslag av landbruksjord
• I BN-øst alt. C – 2019 inngår beslag av 2,5 daa permanent beslag med løsmasse – kulvert i  

270 m’s lengde, i landbruksareal på Børstad.
• I alternativ ØW-øst med 420 m kulvert i full lengde beslaglegges 0 dekar – der full istandsetting/

tilbakeføring kan finansieres gjennom et billigere stasjonsalternativ.
• Med bruk av alt. ØW-øst kan innsigelser om jordvern bortfalle.
• Arealutnyttelsen i alt. ØW-øst medfører at store deler av nytt/gammelt stasjonsområde kan til-

plantes og opparbeides parkmessig som en utvidelse av Åkersvika-biotopen og med tilførsel av 
nye gressarealer med blomstereng, og blomstrende trær/busker som tilholdssted for innsekter 
og fugler i «sommerfuglbyen» Hamar.

85  • Fylkesmannens innsigleser fra 2016 er i likhet med BN’s antatt tilsvarende for 2019 basert på   
 uferdige og kritikkverdige planforslag fra BN som foreslås revidert samsvarende med alt.  
 ØW-øst. (Vedlagt).
• BN-øst (og vest) viser store unødige inngrep som kan unngås ved bruk av ØW-øst.
• BN’s planforslag øst (og vest) er basert på store og unødvendige inngrep som kan unngås med 

bruk av alt. ØW-øst, der hovedgrepet medfører (s. 85 FEILAKTIG) pillarfundamenterte opp-
høyete brukonstruksjoner for spor med minimale inngrep både i utbyggingsfase og permanent, 
hekkeplasser/rasteplasser langs kantsoner i likhet med gyteplasser i Åkersvika og Hamarbukta.

• Alt. ØW-øst har en arealøkononi som muliggjør omfattende etablering av grøntarealer med  
blomsterenger og bærbusker i stasjonsområde øst og i nye større boligområder på bystranda 
foran Østbyen og mot Briskebyen.

• Alt. ØW-øst minimaliserer forstyrrelsen av økosystemet både når det gjelder planteliv, gyte- 
områder for lokale fiskearter og fuglearter, inkl. mudderbankene i deltaet.

• Det foreslås etablert en helhetlig bevaringsplan for bestående økosystem og for en aktiv  
inkludering av tilgrensende landområder rundt, (klima- og miljødepartementet).



13

Side
86   Beslag i Åkersvika naturreservat

• Illustrasjonene viser unødig kompliserende tiltak både for vest og øst som foreslås strøket av BN 
i den videre høring/reguleringsbehandling.

  Samordnet areal- og transportplanlegging
• Stasjonsalternativene BN-vest og BN-øst er teknisk og anleggsmessig kompliserte og dyre 

med mange provisorier og miljømessige belastninger. BN’s planforslag viser også at en videre 
samordnet byutviklingen av Hamar sentrum er lite hensyntatt. Eksempelvis har BN’s plankon-
sept (V+Ø) begrensede muligheter for sentrumsnær plassering av ny etablering for sykehus eller 
andre store byfunksjoner. BN’s alternativer tilgodeser ikke større etableringer som berøres av off/
internasjonale konvensjoner for samordnet areal- og transportplanlegging.

• Ovennenvte plankrav om samordnet planlegging er tilrettelag og integrert i alt. ØW-øst med 
vedlagte forslag til uviklings- og bevaringsplan for Hamar sentrum og illustrert i forslag til nytt 
sykehus ved stasjonen.

  Beslag i Åkersvika naturreservat
86  • BN’s illustrasjoner for nytt tilsving i alt. Vest og nye bruer i øst viser problemskapende og kost-
  bare løsninger som strider mot overordnede føringer og plankrav i BN’s oppdrag og bør trekkes 
  fra høringsprosjektet.

  Kulturminner og miljø
87     • Hamarbukta – bevaringsobjekt, mulig fredning.
88   •  Ghels fotoeksempel av strandområde Koigen viser et område som vil være sterkt isolert/ødelagt  

 av byggarbeid og senere reduksjon av Hamarbukta. Manipulerende illustrasjon av BN.
89     • Riksantikvarens innsigelser fra 2016 er fortsatt aktuell for alt. BN-vest og forutsettes gjentatt – 
  eventuelt videreført i fredningssak.
90     • Plananalyse vedr. Kontakt mellom Mjøsa og byen i alt. Vest

• Illustrasjonene viser BN’s manglende forankring og integrasjon av ny stasjon i det historiske 
planmønster og viser at BN-planen bryter med byens klassiske plan.

• Illustrasjonen foreslås medtatt som bilag til fredningsplan.

91   Endringer fra 2016 til 2019 (Alt. Vest)
• Fotomontasje av ny sentrumsbebyggelse på lokk over kulvert. Massiv ny barrierebebyggelse 

mellom Strandgata og utfyllt Hamarbukt  – med fremmedartet målestokkdrepende image som 
ved det byfientlige Bar-Code-prosjektet i Bjørvika i Oslo. Skremmende mht BN’s rolle som by-
forming.

92     • Dagens situasjon/ny Strandgate/bukta
  • Bildeserie som dokumenterer feil grep og betydelig ødeleggelse av frisikt/Mjøskontakt m/kulvert.
97   • Kosmetisk forslag til kamuflasje/pynt som «karikerer» tiltaket med sin destruktivitet.

98   Samordnet areal- og transportplanlegging
99   • BN’s verbale formulering av viktighetene med transportplanlegg og forenklet prioritering av 

  veksten i (storbyområdene? Hamar?) til kollektivtransport, sykkel og gange, synes ikke å hen-
synta utviklingstrender som behandles i «Ekspertutvalgets» for fremtidenes (juni 2019) transport-
infrastruktur. Dette gjelder både innfasing av nye miljøvennlige og selvgående kjøretøyer med 
høy utnyttelsesgrad og sikkerhet ved lokalisering av lokale brukergrupper i Hamar synes også 
snevert og feilaktig – med hensyn lokalisering – brukere i Ottestad, etc arbeidsplasser.  
Rapporten fremskriver heller ikke nye brukergrupper i nye boligområder i sentrum + etablering 
av ny diagonalvei fra CC stadion til stasjonen.
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• Summen er at BN’s analyse/rapportering blir uetterrettelig og feilaktig.
• Fremskrivning av ny situasjon er foretatt i alt ØW-øst.
• Plankonseptet for ØW-øst gir bedre plass/fleksibilitet for fremtidig vekst + strukturendring +  

statlige retningsslinjer for samordning av bolig, areal og transportplanlegging (Jmf kgl res av 
26.09.2014, jmf plan- og bygningsloven av 27. juni 2018, §6-2).

101  • Samordnet planlegging.
• Tettere byer reduserer transportbehovet.
• Tette byer fører til verdiskapning og næringsutvikling.
• Til tross for BN’s uttrykte intensjon + oppdrag har de fremlagt alternativene BN-vest og BN-øst 

svak arealøkonomi og lav tetthet som del av sentrum og bruker til sammenligning med alt.  
ØW-øst med buss, tog og biler i 2. etasjer oppå hverandre. Utvendig trange nærområder og 
lokaslt svake tilførselsveger gjør løsningen mindre fleksible og med dårligere potensiale enn alt 
ØW-øst.

102   • BN’s skjematiske kobling med brukere og stasjon – er misvisende – og fremmed i Hamar.
103  •  Innsigelser alt. Øst med:

• Fylkeskommunens vurdering av usentral beliggenhet for alt øst er feilaktig og mangler opp- 
datering for ny situasjon 2020-2034.

104   • 3 D byoversikt vedrørende brukere av stasjon V/Ø er sterkt misvisende og manipulerende 
  mht brukere i Hamars administrative senter, store servicebedrifter, boligområder etc og foreslås  

 sløyfet eller korrigert før høringsfristens utløp.
105  •  Hamar – en stasjon man reiser til er minimalt beskrevet:
106   • Uklare BN gjennomganger har tidligere etterlatt et misvisende bilde av «sentralitet» for ny  

 stasjon der «5 minutters» avstander er gitt høyeste prioritet i Gehls oversikt.   
 Oversikten synes sterkt misvisende og vil med 10 min og ny diagonalgate fra CC stadion til alt. 
107  Øst gi en mulig likhet mellom V og Ø (inkl Sandvika, Bekkelaget, Diesen, Vang og nye bolig- 
 områder på Espern. Østbyen og i Breiskebyen ha sannsynlig flest brukere i nærområdet øst  
 (+ ev sykehus). Byutvikling i årene etter 2034 vil ha et sannsynlig overvekt av brukere for øst.  
108 (jmf s 108-kommunedelplan).
109   • Det tar mange år å fylle Hamar by.

• Skjema for byvekst på 0,7% i året er preget av uklarheten i plassering/binding av område etc, og 
mangler relevant dokumentasjon i prosjektet.

110  Utfordringen med utbygging i øst, (Gehl).
• Gehl’s skjematiske analyse vedr. (bekymring) mulig to delinger av sendtrum, forfall av eksister-

ende stasjon etc. Riving av bygninger på Disen blir ubalansert fordi den ikke springer ut av et 
nytt plankonsept for utvikling tilsv. ØW’s – og manipulerende underlag fra BN/manglende samar-
beidsavtale mellom HK + utbyggere m/makeskifter. Gehl’s analyse mangler lokal forankring av 
flere tendenser, hvor bla CC-stadion kan vise seg å forsterke/nyansere veksten i sentrum etter 
feilgrepet med etablering av Maxi-senteret i Hamar vest.

111   Kostnader
112   • Forventet kostnader er antatt like. I BN’s sammenstilling av alt. vest, øst A og C er lagt til grunn  

 prosjektforslag som er unødig kompliserte og kostnadskrevende med løsninger som ikke 
  hensyntar flere krav til innsparing og samordning som er gitt i oppdraget. Med henvisning til 
  tidligere høringsnotat ØW-15.05.2019 er flere kostnadselementer utelatt slik at en mulig kost-
  nadsreduksjon med alt. ØW-øst på 2,5 mrd. kr. ikke er medregnet, slik at BN’s oppstilling blir 
  helt feilaktig som underlag for den oppsummerende tabellen for måloppnåelse.
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115  Tema «bygging gjennom byer»

• Jernbanedirektøren Kirsti Slotsvik uttaler at «vår analyse viser at det er mye å hente på å bygge 
jernbane mellom byene». Kan det for Hamar tilføyes at det også for selve byen hva angår:

• Ny stasjon med alt. øst vil frigjøre bestående sporområder og båndlagte tomteområder med høy 
eiendomsverdi og betydelig potensiale for byutvikling med boliger og næring.

• Samfunnsøkonomisk gevinst vedr. denne byutviklingen overstiger de kostnadene som vil medgå 
til bygging av ny stasjon med alt. øst, men være mindre ved alt. vest.

• De lokale forholdene i Hamar forutsettes medtatt i Bane Nor’s prosjektanalyse og hensyntatt ved 
korreksjon av «høringsprosjekt» og anbefalinger.

116  Jernbanestasjonene skal være inne i byene
• Statssekretær Anders B. Werp i Samferdsesdepartementet sier at regjeringen står fast på hoved-

målet om at jernbanestasjonene skal være inne i byene.
• 100 års byutvikling i Hamar har vist at sentrumsområdet gradvis har flyttet seg østover og fortsatt 

vil gjøre det ved videre vekst.
• Ved et eventuelt valg av stasjonsalternativ vest viser innledende planstudier at arealbehovet 

for ny stasjon vil sprenge byplanens «naturlige ramme» og skyve deler av stasjonen ut i den 
verneverdige Hamarbukta og beslaglegge verdifulle strandområder for ny boligkvartal her.

• Når Bane Nor skal etterkomme regjeringens hovedmål om stasjoner i byene forventes det at 
påløpt og forventet videre byutvikling vil innebære at området for alternativ øst kan defineres 
som byområde med vekstpotensiale for stasjonens brukere i Hamar.

117  Tidsperspektiv – trinnvis utvikling – tiltak for bedre togtilbud innen 2026 uavhengig av trase
120        • Med henvisning til nullalternativet «Hybriden ØW-Hamar 2034» er BN’s påstand om at øst ikke  
 kan utbygges trinnvis feil. Anbefalt tiltak som ikke kan benyttes i begge stasjonsalternativer  
 medtatt mens øvrige foreslås sløyfet, eksempelvis:

• Tilkomst (uten bru over sporområdet) etableres til Espern og ytre boligområde langs stranda 
foran Østbyen etableres.

• Nytt sykehus bygges mellom Rørosbanen og Vikingskipet (i kombinasjon med alt. ØW-øst). 

 Eksisterende sentrum styrkes ved:
120   • Etablering av ny bydiagonal fra Stangebrua til CC-stadion for styrking av sentrum ved valg av   

 begge alternativene.
• Mangelfull/feilaktig analyse i BN-27.11.2019 korrigeres før utsendelsen av nytt høringsutkast.

  Anbefaling
122  Hva betyr Bane Nor sin anbefaling?

• Som det fremgår av denne høringsuttalelsen har BN’s prosjekt 27.11.2019 flere vesentlige feil  
og mangler som i sum gjør at materialet og anbefalingene strider mot IC-prosjektets målsetning 
og kan føre til avgjørende feilslutninger i Hamar kommune.

• BN’s manipulerende faktabehandling er sterkt kritikkverdig og i motstrid til vedtatt planprogram 
og det oppdraget som er gitt av BN’s overordnede.

• Med henvisning til BN’s varsel om innsigelser til sitt eget planforslag anbefales Hamar kommune, 
som ansvarlig planmyndighet, til å avvise BN’s rapport av 27.11.2019 og kreve den korrigert for 
ny utleggelse til ny offentlig høring.

Øystein Waag
Hamar 05.02.2020
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HØRINGSNOTAT 14.02.2020

Til Hamar kommune (HK)                                          Øystein Waag
Ordfører Einar Busterud Sivilarkitekt
postmottak@hamar.kommune.no 
einar.busterud@hamar.kommune.no Hamar 14.02.2020
 

INTERCITY-PROSJEKT I HAMAR – BANE NOR’S (BN) PLANFORSLAG 
27.11.19 TIL NYTT DOBBELTSPOR OG JERNBANESTASJON MED  
ALTERNATIVE LØSNINGER OG TILTAK I VEST OG ØST

INNLEDNING

Stasjonsvalget og Hamars fremtid
Prosjektsjef Lars Eide oppsummerer i sitt store avisinnlegg i går bakgrunnen for Bane Nor’s (BN) anbefaling 
av stasjonsalternativ vest i Hamar slik det er foreslått av BN’s planforslag som er lagt ut til offentlig høring.

BN’s prosjektmateriale er sterkt kritikkverdig i sin manipulerende metode med bruk av feilaktig datagrunnlag 
og kriterier for sentralitet og utviklingspotensiale for en samordnet plan for en ny stasjon i et fremtidig Hamar.

Eide hevder således feilaktig at:
• Utredningene av dobbeltsporet viser at de mest positive ringvirkningene for byutvikling, bylig og ny bolig- 

og næringsutvikling er hvis man samler innsatsen og investerer ved dagens stasjon i vest – tett på  
eksisterende bysentrum.

Eide overser her at området rundt dagens stasjon er sterkt utnyttet og mangler arealreserver for vesentlig 
annen byutvikling enn ny stasjon vest med tilhørende avbøtende tiltak for kunstig terrengoverbyggning og 
nytt parklignende havnebasseng. Den foreslåtte smale kantstripen med boliger mellom sporområdet og 
Mjøsstranda er isolert fra de bakenforliggende og verneverdige boligkvartalene i Østbyen og antas å være 
uegnet for normale boliger.

Eide fremholder videre at:
• Mellomstore byer har begrenset vekst og investeringsvilje. Det gjelder også Mjøsregionen, som har hatt 

en vekst under landsgjennomsnittet, lav vekst og investeringsvilje gir utfordringer for Hamars byutikling.

Eide påpeker her kanskje tilfeldig et av hovedmålene ved InterCity-satsningen for sterkere sammenbinding 
og styrking av stasjonsbyene i regionen, der en forutsigbar byutvikling i fremtiden må inngå.

Eide omtaler videre Hamar som:
• Motor for store deler av Mjøsregionen og Innlandet som med sin sentrale beliggenhet kan være attraktiv 

for et sammensatt tilbud av arbeidsplasser og kulturliv.

Eide utelater her å omtale at BN’s planforslag BN-vest raserer parkområdet ved Hamarbukta/Stortorvet  
med fjerning av Skibladnerbrygga med småbåthavn og sammenhengende strandpromenade til Koigen og 
Tjuvholmen. Eide utelater også å ta med at det i BN-øst inngår sanering/fjerning av mange store og moderne 
næringsbygg med flere hundre arbeidsplasser for sentrumsrettet salg og service.
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Stasjonsplasseringen
Eide minner om at jernbanen lenge har ligget mellom Mjøsa og kvadraturen og vært en barriere for byens 
kontakt med vannet. Han fremholder at både alternativ øst og vest vil åpne opp byen mot Mjøsa. Ved alter-
nativ øst hevder han uklart at man fjerner jernbanen gjennom sentrum og mot Espern mens istandsetting av 
«Åttemetersplanet» og bryggeområdet må finansieres av kommunen.

Eide hevder med dette feilaktig at:
• Stasjonsalternativ vest med høy kulvert – overdekning og oppfylling av Hamarbukta – «åpner byen mot 

Mjøsa» mens BN’s fotomontasje dokumenterer den motsatte virkning av den nye barrieren.
• Jernbanestasjonen vil med alt. øst bli fjernet fra Espern, mens BN’s planforslag viser det motsatte.
• Åttemetersplanet og bryggeområdet eies og forvaltes av kommunen. Tiltak her vil også være kommunens 

ansvar finansielt og planlegningsmessig, og berøres ikke av BN’s alternativ øst utover det at området 
frigjøres for annen bruk.

• Kulvertløsningen muliggjør etableringen av et nytt landskap i forlengelsen av dagens parkområde fra Koi-
gen til Strandgateparken med en abstrakt gjenfortelling av Hamarbukta – innenfor BN’s kritikkverdige og 
kulturfremmede planforslag for «sommerfuglbyens» fremtid.

• Den foreslåtte smale kantstripen med byboliger fra Tjuvholmen til Espern vil primært være av kosmetisk 
art og ikke kunne fungere som et integrert boligområde for «vanlige» innbyggere i byen.

Risiko ved øst
Eide’s gjennomgang av stasjonsalternativ øst tar utgangspunkt i BN’s grunnleggende feilaktige og mani- 
pulerende håndtering av alt. øst som BN motvillig har utført etter pålegg fra sine overordende.
Planforslaget bærer preg av BN’s manglende vilje til utredning av alt. øst og viser åpenbare svakheter hva 
angår byplanmessig og samfunnsøkonomisk langsiktige grep som dette prosjektet vil kreve kompetanse-
messig. BN’s planforslag for alt. BN-øst er kommentert i avsnittene som følger her.

Bakgrunn – historie
Bane Nor (BN) har fra oppstart av sin planlegging av nytt dobbeltspor med jernbanestasjon for InterCity- 
prosjektet i Hamar, postulert at valg av det såkalte alternativ vest (BNV) vil være best for byen. 
BNV er basert på fortsatt bruk av gammel stasjon med en problemskapende fremføring av nytt dobbeltspor 
gjennom Hamars bevaringsverdige bysentrum ved Mjøsbukta.

Hamar kommune (HK) har gjennom sin behandling av kommuneplan, sentrumsplan og rullerende regulerings- 
prosess siden vedtak i desember -18 prioritert alternativ øst med ny stasjon og dobbeltspor i nytt sentrums- 
område mellom Briskebyen og Vikingskipet.

BN har etter mangelfull/ubalansert utredning av alternativ vest/øst påført IC-prosjektet i Hamar kostbare 
avbrudd og forsinkelser på et år med påfølgende restart sommeren 2019.

Kommunestyret ble orientert om BN’s nye planforslag i møte den 27.11.19, der BN anbefaler valg av alt. vest 
(BNV), mens BN’s alt. øst frarådes og mulig innsigelse varsles mot BN’s eget planforslag alt. BNØ. 

Hamar formannskap behandlet den 11. desember BN’s prosjekt for dobbeltspor, stasjon og hensettings- 
anlegg og besluttet det utlagt til offentlig høring.

BN’s utredning og prosjektforslag er med sin uferdige og manipulerende form preget av marginale og  
kontroversielle tolkninger for oppfyllelse av oppdragets planprogram med overordnede føringer og mål. 
Utvelgelse/input av analyse av kunde- og trafikkgrunnlag har som tema systematiske faktafeil som favoriserer 
alternativ vest, mens øst feilaktig nedgraderes tilsvarende.
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Konsekvensutredningen har en fundamental mangel i sin vurdering av fremtidig by- og sentrumsutvikling 
ikke å hensynta den etablerte og historiske vekstretning mot øst i Hamar sentrum mot Vang, Bekkelaget 
og Sandvika slik den nå også gradvis blir forsterket i sentrumsplanen. Manglende ivaretakelse av Hamars 
klassiske byplan ved BN’s foreslåtte gjenfylling av den bevaringsverdige Hamarbukta utgjør forslagets mest 
miljøskadelige tiltak. 

Stasjonslaternativ BN-vest
Planforslagets alternativ BN-vest er basert på fortsatt lokalisering av togstasjon med perrong og publikums- 
adkomst øst for nåværende stasjonsbygning. Stasjonens sporområde mellom Stangevegen og bystranda fra 
Espern til «Hamarbukta» benyttes videre som gradvis nedsenket sporområde med ny barrieredannede tog- 
kulvert under Standgateparken, Hamarbukta og Koigen.

Planalternativ vest medfører at det skrånende dobbeltsporet vil ligge inntil en etasje lavere enn vestibylen i 
nåværende stasjon. Fotgjengerkrysning til ytre spor må foretas via tverrgående flomutsatt undergang ned 
mot Mjøsas vannstand eller via fotgjengerbru fra stasjonsbygningens 2. etasje over togspor og kjøre- 
ledninger. Nivåforhold for mulige fotgjengeradkomster til perrong er ikke relevant klargjort i BN-rapporten i 
likhet med ulemper/sikkerhetsforhold ved (max) skrånende spor i stasjonsområdet.

BN har siden oppstartfasen gitt stasjonsalternativ vest feilaktig karakter fremfor alt. øst hva angår bruk,  
miljøbelastninger og samfunnsøkonomisk regnskap. Nye avbøtende tiltak er nå påplusset med tanke på å 
gjøre det kompliserte og problemskapende alt. vest forholdsmessig mindre negativt i relasjon til det enklere 
og mer fordeltaktige alternativ øst, men kan motsatt medføre hindring av:

–  Integrering av ny stasjon i vest som en del av en overordnet plan for bevaring og utvikling av Hamars 
 klassiske bysentrum med «sommerfuglplanen».
–  Ivaretakelse av krav til fremtidsrettet trafikkmessig og fleksibel funksjonalitet i utbygging og drift.
–  Oppfyllelse av føringer fra Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet med vektlegging av miljø/
 klimakrav/naturmangfold i Åkersvika Naturreservat, jordvern og styrkning av trafikknutepunktet.
–  Kostnadssparende tiltak – trinnvis utbygging, gjenbruk/flerbruk, verdiskapning for by- og samfunns-
 utvikling i IC-området.
–  Utvikle prosjektplan med lavere risiko for utløsning av innsigelse(r) i planfasen.

Gjennomgangen av alternativ BN-vest har avdekket at BN med en ukritisk prioritering av alt. vest nå har 
framkommet med nye forserte adhoc-lignende forslag til mulig avbøtende tiltak som mot sin hensikt gjør alter-
nativet mer miljø-ødeleggende for bysenteret enn før. Sammenlignet med alternativ BN-øst vil BN-vest ha en 
anslått merkostnad på 1100 millioner kroner og 18 mnd lenger byggetid (jfr. høringsnotat ØW 15.05.2019).

BN-vest vil beslaglegge et stort bebyggbart sentrumsareal for nye boliger i sporområdet mot Mjøsa med en 
tomteverdi på 8-900 millioner kroner og plass til 500-1000 nye boliger.

Eventuelle videre forsøk på ytterligere nedsenkning av kulvert og stasjonsområdet vil forverre og skanda- 
lisere alternativet. Den tidligere forkastede bruløsningen over bukta ville alternativt kunne fremstå som  
hypotetisk mindre ødeleggende som nødløsning i mangel av et bedre alternativ. BN’s foreslåtte alt. BN-vest 
vil dersom det søkes videreført antas å kunne utløse igangsetting av en fredningsprosess for utsatte deler  
av Hamar’s «Sommerfuglplan».

Stasjonsalternativ BN – ØST
BN’s alt. øst viser en skissemessig og mindreverdig stasjonsløsning som er brutalt inplantert i den østre 
bydelen langs/bak Vikingskipet. Linjeføring og arealbruk er sterkt raserende med dramatisk negativ  
effekt for bestående bygninger og gatenett. BN’s forslag øst vil med sine omfattende inngrep også være 
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sterkt begrensende for det øvrige fremtidige utviklingspontensialet i området ved Vikingskipet, Espern,  
Østbyen og Ottestad/Sandvika.

BN’s alt. øst er til tross for tomteområdets attraktive beliggenhet og egnethet endt opp i en kaotisk og min-
dreverdig planløsning. BN-øst er i siste planfase tilført unødig problemskapende trekk som utligner alter-
nativets fordeler i sammenstilligen med alt. BN-vest. BN’s saksbehandling er svært kritikkverdig og vil bli 
ytterligere belyst her også ved å påvise prosjektmessige feilgrep ved fremleggelse av et alt ØW-Øst her.

Planprosess
BN’s oppfølging av det vedtatte planprogram fra sept. 2019 har vært forutsatt koordinert med revisjon av 
kommuneplan og sentrumsplan for Hamar. BN’s orientering til Hamar kommunestyre og formannskap har 
gjennom flere møter og rapporter vært ubalansert og selektiv i sin kritikkverdige fremstilling av det anbefalte 
alt. vest på bekostning av kommunens vedtatte alternativ øst. Faktafeil, manipulerende tilbakeholdelse av 
fakta-input fra høringsuttalelser har i likhet med et konseptsvakt prosjekt medført at BN i sitt planforslag av 
4. desember har dokumentert:

–  Planalternativ BN-vest har i bearbeidet utgave med økt/ekstrem vanskelighetsgrad store uløste utfordringer  
 hva angår anleggsteknisk og driftsmessig gjennomføring, i likhet med konfliktskapende tilnærming til 
 kommende revisjon av kommune- og sentrumsplan i Hamar.
–  Planalternativ BN-Øst har et skissemessig uferdig plangrep med manglende integrasjon/gjenbruk/
 bevaring av verdifull bestående bygnings- og infrasktruktur samt bestående bussterminal som foreslås 
 fjernet. Planforslaget har som følge av sitt «primitive» plankonsept med stasjon i en etasje på gateplan, 
 en ugustig arealøkonomi med en tilsvarende dobling av kostnadsmessig tomtebelastningen sammenlignet  
 med alternative planforslag ØW-øst med stasjon i to etasjer som er presentert for HK og BN tidligere, uten  
 at BN har belyst denne optimale muligheten for alt. Øst.

BN har i sin prosjektfremstilling opplyst at kostnader for deres to alternativer (BN-vest og BN-øst) vil være 
tilnærmet like uten at dette er nærmere spesifisert. BN’s anførsel bekrefter at BN’s alt. Øst er unødig kompli-
sert og fordyrene i sin en-etasjeløsing på C+123,0 i gateplan, i kontrast til en mer rasjonell og kostnads-
effektiv 2 plansløsning med toglinjer og perrongplan hevet en etasje opp til C+131,5 med kjøreadkomst for 
busser og biler med parkering på gateplanet under.

Det antas videre at ny lang opphøyet veibru på RV 222 på Stangebrua over nytt dobbeltspor og erstatnings- 
kostnader for riving av moderne næringsbygg i togtraseen også belaster alt. BN-øst kostnadsmessig og med 
langvarig stengning og omkjøring. Rivingen av bestående næringsbygg vil også medføre bortfall av mange 
arbeidsplasser i området.

BN-prosjeket vil gripe så sterkt inn i Hamars revisjon av kommuneplan og sentrumsplan at det må aktual-
isere at BN fremlegger «transparante» overslag for samlede kostnader og samfunnsøkonomiske effekter 
samt plan for gjenbruk, klimaregnskap og erstatninger før reguleringssaken viderebehandles.

Ny stasjon øst med planalternativ ØW-Øst
Tidligere planforslag ØW-aug. 2019 viser en stasjonsløsning i 2 plan langs Åkersviksvegen som muliggjør 
utbygging av nytt komplett stasjonsområde uten riving av bestående moderne bygg eller anlegg for buss-
selskap, Sullandgruppen, Biltilsynet og flere andre som kan integreres i fremtidsrettet stasjonskonsept.

Stasjonen vil her kunne ligge i Hamars nye byplanmessige «Origo» i krysspunktet for den nye «Briskeby-
diagonalen» fra CC stadion via Utstillingplassen, parken – fram mot stasjonens hovedadkomst og nytt 
jernbanetorv i Stangeveien. Hovedtrafikk fordeles fra stor rundkjøring i Stangeveiens møte med Stangebrua 
og ny innfartsvei fra E6 i øst via nedlagt togspor langs Briskebyen. Den nye diagonalgata fra CC stadion og 
fylkeshuset vil gi kortere gangavstander til ØW-øst (og BN-øst) enn til BN-vest.
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Det foreslåtte planalternativet ØW-øst samsvarer godt med det originale og klassiske byplankonseptet og 
kan bidra til fullføringen av Hamars «Sommerfuglplan» mot Åkersvika i øst.

Innkommende og utgående stasjonstrafikk fordeles i to etasjer langs stasjonens store sirkulære «ringvei» i 
ytterkant. Stasjonen blir et bymessig «trafikknav» og hovedterminal med en ytre diameter på 250 meter som 
sentral møteplass for kollektivtrafikk, kjørende, syklende og gående i Hamar sentrum. Stasjonen vil med sin 
klare og lettfattelige form og organisering være i pakt med «ekspertutvalgets» nye rapport og få en fleksibel 
funksjonalitet med stor kapasitet. Stasjonens bruk vil gi rikholdige og urbane opplevelser for de reisende  
innenfor et gjennomført «universelt» plankonsept, tilrettelagt for ny styringsteknologi for nye transport- 
systemer med høy sikkerhet og kvalitet.Terminalen vil sammen med Vikingskipet kunne fremstå som Hamar 
og Innlandets største urbane opplevelsessenter med stor atraktivitet også regionalt.

Det opphevede sporområdet muliggjør dobbelt utnyttelse av tomteområdet gjennom samlet bruk av 
«gateplan» i 2 etasjer for adkomster, parkering, service/salg/servering. Gjennom fleksibel drift/flerbruk kan 
det store parkeringsområdet (delvis overdekket) benyttes både av tog/bussreisende og publikum til Viking-
skipet. Området med bestående bilfirmaer og andre større bedrifter for salg og service ligger sentralt plassert 
også for bilutleie, fremkjøring og stopp for førerløse selvgående kjøretøyer samt ladepunkter for El-biler.

Plankonseptet med stasjonsområde ØW-Øst i 2 plan kan i prinsippet gi alle næringseiendommene langs 
Åkersviksvegen økt utvendig tomteareal langs nedlagt togspor mot Briskebyen og på nytt terrengplan med 
adkomst-torv og perrong på planet over.

Undersiden av sporområdet vil kunne fungere som et stort sammenhengende og overdekket vestibyle- 
område eller reisetorg som foreslås kledd med en speilende metallhimling med lydisolasjon og moderne 
byromsbelysning tilsvarende «høyklasseløsningen» under E-18 broen i Drammen.

Stasjonsløsning med alt. ØW-Øst er tilrettelagt for trinnvis utbygging der bestående busstasjon og nærings-
bygg med nytt sammenbindende adkomst og perrongplan kan inngå og gjenbrukes som grunnelement i 
prosjektets samfunnsøkonomiske bærekraft.

En sammenbindende kuleformet «glassglobe» med partielle klima/miljøbedrende innslag av solpaneler og 
gresstak vil i senere byggefase muliggjøre ytterligere etablering av nye nyttearealer som påbygg/tillbygg til 
bestående bygg i stasjonsområdet under.

I toppen av «glassgloben» kan eventuelt etableres et stort fugleobservatorium åpent for publikum med 3600 
rundskue over Åkersvikareservatet og Hamar’s sommerfuglformede byplan ved Mjøsa.

I mitt tidligere høringsnotat 15.05.2019 av antatte kostnader for stasjonsalternativene BN-Vest, BN-Øst  
sammenlignet med mitt alt. ØW-Øst.

I den sammenlignende oppstilling av de 3 alternativene er i tillegg til anleggskostander, tomtekostander, rive- 
og erstatningskostnader inkl. ny infrastruktur, avbøtende tiltak og provisorier ekskl. tunell videre fra Hamar 
og nordover medregnet. Gevinst ved gjenbruk (eksist togbru) er medregnet for alt. ØW-øst. Tap ved drifts-
avbrudd tog eller omkjøring på hovedveier er ikke medregnet for alt. BN-øst.

Kostnadssammenstillingen i høringsnotat 15.05.2019 viser prosjektkostnader er beregnet til å være:
– Alternativ BN-Vest: 3,6 milliarder kroner
– Alternativ BN-Øst: 2,5 milliarder kroner
– Alternativ ØW-Øst: 1,1 milliarder kroner
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Antatt byggetid er for sammenhengene fremdrift uten avbrudd for markerte etappeinndelinger beregnet til:
– Alternativ BN-Vest: 54 måneder
– Alternativ BN-Øst: 36 måneder
– Alternativ ØW-Øst: 30 måneder

Alternativ BN-Vest vil med sin kompleksitet og mange nødvendige provisorier og avbøtende miljøtiltak gjen-
nom bysentrum kunne ha vesentlig større usikkerhet fremdriftsmessig og økonomisk enn alternativene i Øst.

Lengre og mer usikker byggetid med langvarig driftstans med betydelige miljøplager og økonomisk belast-
ninger for publikum, næringsliv og kommunen i anleggstiden vil svekke InterCity-prosjektets kundegrunnlag 
og omdømme. BN’s eventuelle videre fastholdelse av sitt anbefalte alternativ BN-vest kan tilsist bli oppfattet 
som så dogmatisk og udemokratisk håndtert at det medfører økt erstatningsansvar for unødig båndlegging 
og annen skade. Den foreslåtte «kjellerløsningen» med kulvert for togreise gjennom og under det bevar-
ingsverdige bysenteret i Hamar vil kunne bli en svært negativ opplevelse på togturen gjennom Mjøsland- 
skapet. Alternativ BN-vest antas å påkalle Riksantikvarens og andre ansvarlige myndigheters innsigelse, og 
igangsetting av fredningsprosess for Hamars bevaringsverdige klassiske byplan kan være aktuelt.

Den alternative innfarten i ØW-øst via en ny opphøyet togbru til en ny frittsvevende togstasjon mot Åkersvika 
i øst vil kunne gi en storslått opplevelse av adkomsten til den vakre Mjøsbyen ved Hamarbukta.

Nytt sykehus
FN’s klimapanel følger de tiltakende globale problemene med detaljert rapportering og varsler skjerping 
av kravene som har vært avtalefestet i Pariskonvensjonen. Utviklingen videre kan føre til at planene for et 
nytt sentralt sykehus ved stasjonen i Hamar aktualiseres ytterligere utifra norsk lovverk og at den tidligere 
foreslåtte lokalisering i Moelv bortfaller. Som tidligere vist i planforslag ØW-aug. 2019 kan nytt sykehus inn-
passes i sentrale nybygg mellom Briskebyen og Vikingskipet.

Plasseringen vil ha maksimal nærhet til stasjonen og direkte adkomst til byens gatenett – innfarts- 
veier, E6 og store felles parkeringsarealer i området. En mulig samlokalisering med stasjonen (alt. ØW-øst) 
vil gi sykehusprosjektet en optimal rasjonalitet og økonomi både i etablerings- og driftsfasen for samfunn, 
ansatte og brukere. Nytt personale kan bosettes i bestående eller nye boliger i nærområdet.

Stasjonsalternativ BN-øst har et unødig arealkrevende plankonsept i en etasje som umuliggjør en direkte 
samlokalisering med nytt sykehus slik vist ved alt. ØW-øst.

Nullalternativet i Hamar 2034
Bane Nor har i sin prosjektfremstilling medtatt en orientering om et eventuelt nullalternativ - kalt Hamar 2034 
(BN-0) som kan tenkes benyttet ved utvikling av Hamar uavhengig av dobbeltspor.

Illustrasjonen viser i hovedsak:
–  Nåværende stasjonsområde med plass for hensetting, uendret Rørosbanespor og redusert service/
 verkstedområde.
–  Utbygging av Espern og smalt boligområde i strandsonen foran østbyen.
–  Ny tverrgående adkomstvei fra Brugata over sporområdet til Espern (nødvendig bare med BN-vest).

Det viste nullalternativet BN-0 kan ved utsatt videreføring eventuelt benyttes ved avbrudd av prosejektet av 
dobbeltsporet nordover fra Hamar. Alternativ BN-0 vil som et første byggetrinn ved en senere fullføring av 
dobbeltspor og stasjon være tilrettelagt for realisering av stasjonsalternativ BN-vest slik det er fremholdt i 
rapporten (s. 8+9) mens løsninger ikke gir mulighet for en tilsvarende midlertidig løsning for alt. BN-Ø.
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Med tilsvarende prosjektgrunnlag som for BN-Ø og med basis i nåværende stasjonområde og togdrift samt 
bruk av tilgjengelig ubebygget grunnareal for spor og stasjon kan alt. ØW-Øst også tilrettelegges for en trinn-
vis utbygging av alt. Øst slik vist på vedlagte planforslag.

For å optimalisere nullalternativet og tilrettelegge også for en fremtidig realisering av ny stasjon i øst foreslås 
BN-0 alternativet justert slik at følgende elementer inkluderes:
– Oppdeling av InterCity (IC)-trafikk i 2 hovedgrupper der et antall tog til Hamar inndeles i tog fra syd som 
 bare skal til Hamar og i en resterende del som skal videre til Lillehammer. Ordningen som også benyttes i
 dag for å kunne øke kapasiteten ved morgentrafikken.

– Ønsket andel av IC-tog terminert til Hamar Øst i likhet med tog på Rørosbanen planlegges overført til ny 
 stasjon Øst (hybrid-tog med kombinert El-dieseldrift).
– Ny adkomst til nytt dobbeltspor fra Stange etableres med ny jernbanebru på søyler langs innsiden av   
 bestående fyllingsbru til ny stasjon i øst med linje for Rørosbanen.
–  Resterende trafikk på Dovrebanen opprettholdes over bestående stasjon og nordgående spor.
– Foreslått ekstra adkomstvei fra Brugata til Espern sløyfes og erstattes med oppgradering av bestående 
 krysninger i over- og undeganger ved BN-kontoret – mot 8-metersplanet og brygga.
– Gradvis etablering av ny permanent strandvei kan foregå trinnvis fra Espern til Tjuvholmen og videre 
 til brygga og Koigen.

Det justerte nullalternativet vil kunne gi lavere etableringskostnader og høyere samfunnsøkonomisk gevinst ved:
– Økt utnyttelse og attraktivitet i nye boligområder langs «Øststranda» på Espern og langs Rørosbanen   
 (nedlegges) i Briskebyen.
– Åpning og utvikling av den «tilgrodde» diagonale byaksen – som Hamars nye hovedgate. «Park-allén»

 gjennom Østbyen og Briskebyen som Hamars nye hovedadkomst fra Stangebrua til Stadion og   
 CC-senteret ved Vangsvegen.

De foreslåtte justeringer kan gi betydelige samfunnsmessige økonomiske og miljømessige gevinster.  
Justeringene vil være i pakt med hovedmønsteret i Hamars klassiske byplan og kunne bidra til en langsiktig  
bevaring av denne. Vedlagt følger foreløpige illustrasjoner. Det foreslås at nullalternativ Hamar 2034 
justeres/utvides med ovenstående og at HK informerer om det i den videre planprosessen. 

Ny jernbanebru og veibruer over Åkersvika
BN’s forslag til ny jernbanebru for nytt dobbeltspor og veibru(er) over Åkersvika innebærer at:

– Alt. BN-vest der nåværende fyllingsbru utvides til bredde for 2 spor i samme høyde (C+123,0) over 
 Mjøsa.
– Alt. BN-øst der nåværende fyllingsbru utvides med utfylling for nytt spor på vestsiden fra Sandsviksveien  
 til kommunegrensen, hvoretter den svinges over sporet og fortsetter nordover Åkersvika på pelefunda-
 mentert betongbru til stasjonen på cote + 123,0 bak Vikingskipet. Riksvei 222 foreslås å krysse over 
 dobbeltsporet i en ny 800 m lang veibru med frihøyde for tog under.

BN’s planforslag viser en uheldig kombinasjon av løsninger som vil medføre unødig langvarige stengninger 
av togdriften med fra 30 mndr med alt. BN-vest, med 18 mndr for BN-øst og 30 mndr stengning av RV 222 
ved alt. BN-øst.

BN’s egne beskrivelser av ulemper, provisorier, driftstans for jernbane og stengning av hovedveier dokumen-
terer et uakseptabelt og uferdig prosjektnivå i det planforslaget fra BN som Hamar kommune har lagt ut til 
offentlig høring.
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Med henvisning til planforslag alternativ ØW-øst i vedlagte høringsnotat 15.05.2019 – er dette beregnet til å 
kunne utbygges uten driftsstans, med 6 mndr kortere byggetid og 1500 millioner kroner lavere kostnad enn 
BN-øst.

Jordvern-kulvert på Børstad og Tommelstad
Basert på BN’s forslag til alt. C med 240 m kulvert før tunellåpning, foreslås kulverten forlenget med 200 m 
sydover mot Vangsvegen slik at forbruket av dyrkingsjord kan utgå i stasjonsalternativ Øst. Med henvisning 
til tidligere utredning om tilsvarende prosjekt i Ottestad kan forlengelsen av kulverten inndekkes ved den 
verdiskapning den utløser og innsparing ved valg av alt. ØW-øst, og forbruk av dyrket mark kan unngås helt.

Hovedpostene i prosjektet med 200 meters forelengelse av betongkulvert vil bestå av kostnader:
– Utgraving 200x20x6 m á kr 80,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   19.200.000,-
– Betongkulvert 200 m á kr 100.000,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   20.000.000,-
– Tilbakefylling/planering 20.000 m3 á kr 80,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   16.000.000,-
– Utlegging av topplag 200x50m á kr 10,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   10.000.000,-
Sum I – kostnader: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   85.200.000,-

Med fradrag av samfunnsmessig verdi av tiltaket:
– Verdi av ny åker 200x50 m á kr 1.000,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 100.000.000,-
– Redusert kost. lydskjerming/sikring: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr   10.000.000,-
Sum II – verdiskapning:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 110.000.000,-

Ovenstående foreslås medtatt i revisjon av det prosjektmaterialet som er utlagt til offentlig høring.

Hensettingsanlegg – forenklet løsning
BN’s forslag til nytt hensettingsanlegg i Skattumshagen vil kunne sløyfes ved nullalternativet BN-0 da 
bestående ordning for hensetting på Hamar stasjon kan benyttes videre.

Ved kombinasjon/videreføring med stasjonsalternativ ØW-Øst kan fleksibel og permanent henstilling  
etableres lineært langs toglinjen til Røros som del av et mulig elektrifisert nytt dobbeltspor og trinnvis  
utbygging av dobbeltspor. Det foreslåtte hensettingsanlegg i Skattumshagen kan da utgå med tilsvarende 
kostnadsbesparelser fra BN sitt prosjektforslag.

Ovenstående alternative løsning vil innebære at alt. øst vil ha et nullforbruk av åkerjord og foreslås inkludert
omarbeidet i reguleringsplanen.

Oppsummering
BN’s håndtering av InterCity og stasjonssaken i Hamar har vært sterkt kritikkverdig og truer fortsatt en rask  
videreføring av IC-prosjektet og hindrer/skader den demokratiske planprosessen for befolknings-, nærings- og 
byutvikling i Hamar. Den uheldige saksbehandlingen belaster også nabokommunene og eiere av båndlagte 
eiendommer.

Hamar kommune har mottatt BN’s forslag til regulering som ikke oppfyller det vedtatte planprogram og det 
gitte oppdraget for InterCity-prosjektet i Hamar. 

BN’s planforslag med alternativene vest og øst er lagt ut til offentlig høring, men behandling av faktagrunnlag 
og oppnåelse av målkrav er så ukritisk at det ikke kan være relevant som beslutningsgrunnlag for Hamar 
kommune (HK) uten at det blir rettet opp og dokumentert i et revidert prosjektmateriale der det også fremgår:
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Alternativ vest (tilleggsutredning):
• Miljø-, klima- og driftsmessige ekstrabelastninger og kostnader ved fremføring og nedsenkning av dobbelt-

spor forbi stasjonsområdet via kulvert til tunellinnslag.
• Verdi av tapt gjenbruk jernbanebru og redusert tomteareal for byutvikling i stasjonsområdet og Espern.
• Kostnader provisorier i driftsavbrudd (+ tapt skatt).
• Kostnader ny offentlig infrastruktur inkl. gater, parkeringsplasser og busstasjon.

Alternativ øst (tilleggsutredning):
• Mulig innsparing ved hevet linjeføring over bru Åkersvika og stasjon med gatenett for bytrafikk i  

eksisterende bakkeplan under.
• Mulig innsparing med bevaring av eks. bygg og busstasjon i Åkervika-veien (korrigert linjeføring).
• Verdi av tomtegrunn for 50.000 m2 nytt næringsareal (ev. sykehus) langs stasjonen.
• Verdi av tomteareal for 1000 nye boliger i bestående stasjonsområde.

Detaljreguleirng av Espern:
Eierne av Espern har fremmet forslag til ny regulering av nytt boligområde med tilførselsvei via ny bru fra  
Brugata over sporområdet langs Stangeveien. Med henvisning til vedlagte skisseutkast til justert nullalternativ 
for stasjon, skal det påpekes at ny bru ikke vil være nødvendig ved valg av stasjon alt. øst og at dette ivaretas i 
den videre planprosess. Reguleringsforslaget for Espern ble lagt ut 12.02.20 til offentlig høring og vil bli gjen-
nomgått i eget høringsnotat.

Hamar kommune og Jernbanedirektoratet anmodes sterkt om å evaluere BN’s prosjektrapport inngående og i 
behandlingsperioden etter høringen ta skritt til at den korrigeres for åpenbare feil som er påvist her og tidligere, 
med tanke på fremleggelse av ny rapport med forlenget høringsfrist.

Utarbeidelse av revidert prosjekt (øst) vil samlet kunne gi prosjektet store besparelser i tid og kostnader – 
slik Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet har lagt til grunn i sin bestilling til BN.

Med vennlig hilsen

Øystein Waag

Vedlegg: 
Forslag til utviklings- og verneplan 25.11.2018
Utdrag illustrasjoner BN-Vest + Øst
ØW planforslag InterCity – ny stasjon aug. 2019 (utsendt tidligere)
Skisseutkast justert nullalternativ

Kopi:
Samferdselsdepartementet
Jernbanedirektoratet
Bane Nor 
Statens Vegvesen 
Riksantikvaren
Innlandet fylkeskommune
Stange kommune
Ringsaker kommune
Grunneiere
Beboere
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HØRINGSUTTALELSE OM DOBBELTSPORET GJENNOM HAMAR 

Sammendrag 
Vi synes BaneNOR har lagt fram spennende og gode planer for vest-alternativet for 

kommunestyret den 18.12.19. Men ved å gjøre forslaget enda noe bedre vil vi alle, både 

innbyggerne i byen og politikerne bli enda mer fornøyd, og vi foreslår derfor noe som etter vår 

oppfatning forbedrer dette alternativet. Dette gjelder først og fremst:  

• En ytterligere senket kulvert 

• Gjenskaping av Hamarbukta, med gang- og sykkelveg over sundet inn til bukta 

• La Enggata bli vegforbindelsen til Tjuvholmen 

• Bevaring av den gamle jernbanebrygga 

• Plassere Skibladnerbrygga i siktlinjen ned Kirkebakken 

• Dessuten vil vi i punkt 4 peke på muligheten for å endre sporgangen idet dobbeltsporet 

ankommer Espern fra sør.  

Det kan muliggjøre: 

o Sporvekslene kan flyttes østover (sørover) ved Espern  

o Det kan øke lengden på stasjonsområdet 

o Eller en kan flytte plattformene lenger øst, og på den måten få en dypere 

kulvert, og større åpning inn til Hamarbukta 

o Dette kan føre til at tunellen ved Bryggeriundergangen vil gå dypere under fjell 

• I punkt 2 ber vi BaneNOR se om det er mulig å lage togparkering i Furuberget 

 

Innhold 

1 Innledning ............................................................................................................................... 2 
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1 Innledning 

På kommunestyremøtet den 18.12.19 ble det vedtatt at de nye utredningene, pluss noen små 

tilføyelser fra ordføreren som kom i formannskapsmøtet, sendes ut på høring mot 6 stemmer. 

Det ble også vedtatt noen små justeringer i kommunestyret. 

Det er lagt opp til en grundigere utredning for begge traséene på grunn av innsigelsene som kom 

til den forrige utredningen. Forhandlingene mellom Hamar kommune og Fylkesmannen førte 

ikke fram, og derfor måtte det tilbake til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  

KMD sendte 16.06.17 sin bestilling til BN: "Behov for tilleggsutredninger i forbindelse med 

foreliggende innsigelse til kommuneplanen HK".  

Vi mener det var viktig å få en ny og grundigere utredning for begge alternativene selv om det 

har forsinket hele prosessen i 2,5 år. Denne gangen bør kompleksiteten i begge alternativene 

vurderes realistisk. Fra vår side håper vi et sterkt forbedret vestalternativ kan gi Hamar en 

sentral stasjonsplassering der byen får gode utviklingsmuligheter i nær kontakt med Mjøsa. 

I tillegg legger vi i vår høringsuttalelse vekt på å fremme noen ideer til forbedring av 

vestalternativet. Vi kommer også med et forslag til togparkering som vil spare mye dyrkamark. 

Dessuten vil vi trekke fram noen aspekter ved østløsningen som for oss er avgjørende for ikke å 

godta den.  

Vi har i vår uttalelse tatt utgangspunkt i de planene som foreligger, og vi har ikke sett målsatte 

vertikalprofiler som vi sist hadde i «Tegningshefte Hamar». 

2 Togparkering 

Vi er som mange andre bekymret for det store beslaget av matjord som togparkeringen på 

Skattumshagan krever. Vi vil derfor be BaneNOR vurdere oppstillingsplass ved å legge til rette 

for ekstra spor i tunellen gjennom Furuberget.  

Franzefoss driver i dag dagbrudd av kalkstein i Furuberget, og de tjener penger på det. Vi vet 

ikke om alt berget langs sportraseen er så rikt på kalkstein at hele massen fra tunellen vil ses på 

som drivverdig, men grunnboringer vil kanskje gi svar på det? Hvis Franzefoss finner berget 

drivverdig, kan de kanskje også drive ut steinen fra tilstrekkelig med sidetuneller slik at 

nødvendige tog får parkeringsplass. For at utgravningene i Franzefoss sin regi ikke skal trekke i 

langdrag, kan de for eksempel mellomlagre utgravd masse i det svære hullet dagbruddet hittil 

har skapt, og selge den over tid som etterspørselen tilsier. Tunellen gjennom Furuberget kan på 

denne måten bli billigere for BaneNOR. 

En togparkering i Furuberget vil være sentral i forhold til Intercity-sporet, og gi snøfrie 

tempererte tog både på sommer- og vinterstid. Tilgang for renholdere og togpersonell må skje 

gjennom egen tunellinngang som er avlåst med port.  
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3 Forbedringsforslag til vestløsningen 

Vi mener som sist at den vestløsningen som nå foreligger, i utgangspunktet er god. Vi støtter 

derfor BNs forslag om vest, fordi det er en så vesentlig forbedret utgave at den i hovedsak 

tilfredsstiller alle krav i innsigelsene mot vest som ble fremmet i forrige omgang.  

3.1 EN YTTERLIGERE SENKET KULVERT 
Men vi tror BaneNOR i samarbeid med kommunen kan komme med en enda bedre utgave der 

kulverten er senket enda mer. Dette bør kunne gå an å få til hvis BaneNOR forhandler med 

Miljødepartementet og Fylkesmannen om justering av traseen fra sør inn mot Espern. Vi synes 

de skal undersøke hvordan departementet og fylkesmannen stiller seg til å gå inn på østsiden av 

gamle spor omtrent på samme sted som også øst-traséen krysser det gamle sporet mot øst (mer 

om dette senere). 

BN har i sine nye utredninger lagt fram grundige planer om at en senket kulvert er mulig. Hvis en 

senker kulverten så langt at toppen er beskyttet mot 200-årsflom, vil den bare stikke 80 cm 

høyere enn Strandgata.  

3.2 GJENSKAPE HAMARBUKTA 
BaneNOR har under «avbøtende tiltak» beskrevet at det vil være gunstig å fjerne mye av 

Åttemetersplanet helt inn til forlengelsen av Enggata (Victoriaundergangen). Slik kan den gamle 

strandprofilen i Hamarbukta gjenskapes.  

3.3 LA ENGGATA BLI VEGFORBINDELSEN TIL TJUVHOLMEN 
De har også foreslått som et avbøtende tiltak å gi veiforbindelse til Tjuvholmen via Enggatas 

forlengelse i stedet for via Vangsvegen. Den vil da måtte ta en sving mot høyre etter å ha passert 

det som var Victoriaundergangen, og gå ut langs innsiden av kulverten, og så svinge til venstre 

rundt kulvertåpningen og videre til Tjuvholmen. Denne svingen vil ligge om lag rett utenfor 

Håkonsgate (gul-oransje i figur 1). 

3.4 PLASSERE SKIBLADNERBRYGGA I SIKTELINJEN NED KIRKEBAKKEN 
Vi har tillatt oss å foreslå at Skibladnerbrygga legges rett utenfor Kirkebakken og Stortorget. Vi 

har latt den få en ytre kant som følger en linje som går klar av holmen utenfor Koigen. Dette for 

at Skibladner skal kunne bakke ut fra kai uten å drive på land ved sønnavind, den har som kjent 

få styringsmuligheter ved lav fart og bakking. Detaljutformingen overlater vi til fagfolk på 

området.  

Ved å bygge den foreslåtte gang- og sykkelbrua over sundet inn til Hamarbukta, vil de 

skipsreisende få kort tilgang både til Stortorget, og til stasjonen via den forlengede Enggata. 
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Figur 1. Her har vi manipulert et bilde fra BaneNORs planer. Vi har latt kulverten være åpen til utenfor Håkonsgate, Vi 
har fjernet det gamle sporet, og mye av Åttemetersplanet. Skibladnerbrygga er flyttet, og gangbrua over sundet er 
tegnet inn 

3.5 HISTORISKE MINNER I VEST, DEN GAMLE JERNBANEBRYGGA 
I vestløsningen går ikke mange historiske minnesmerker tapt, kun to gamle eiketrær på 

Høyensalodden. Men her synes vi utrederne til BaneNOR har vært litt uvitende. Rett utenfor der 

det står «Flomsikring» på figur 1, ligger den gamle jernbanebrygga. På figuren er den begravet 

under jord. Dette er så vidt vi vet det eneste minnesmerke fra den gamle, smalsporede 

Grundsetbanen som ble åpnet 13 år etter byens grunnleggelse. Den er i dag fundament under 

«Ervoldbygget», som skal rives. Brygga var i mange år bindeleddet mellom trafikken mot 

Elverum med tog, og båttrafikken sørover til Minnesund. Men den fint steinsatte brygga burde 

vises for framtidige generasjoner, og sammen med den flotte muren under veien i bukta ut mot 

Tjuvholmen, kunne dette framheve Hamars gamle jernbanehistorie. 
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4 ENDRINGSFORSLAG OVER ÅKERSVIKA 

Vi har tidligere, sammen med Espern Eiendom, foreslått å legge dobbeltsporet på 

innsiden/østsiden av det gamle sporet over Åkersvika. Ved å komme inn mot Espern på østsida 

av det gamle sporet, kunne penser legges lenger øst, og slik skape et større stasjonsområde. En 

kunne også ta ut en del av denne fordelen ved å flytte plattformene østover, noe som kunne gi 

en enda mer senket kulvert. Siden BaneNOR beskriver tykkelsen av fjellet over tunellen ved 

Bryggerirundkjøringa som litt usikker, vil en senkning av sporet kunne skape større trygghet her. 

En dypere kulvert ved tunellpåslaget kan også muliggjøre og gå inn i tunell vest for 

Bryggeriundergangen, og slik slippe å forstyrre togtrafikken på Dovrebanen under 

byggeperioden. 

Men vi har stor forståelse for at BaneNOR ønsker å verne den mest verdifulle delen av Åkersvika 

mest mulig, men har likevel to spørsmål/forslag: 

1. Gjenbruk av den gamle fyllinga 

Vi stiller spørsmål ved hvorfor ikke den gamle fyllinga kan gjenbrukes? Den har tålt 

godstog og svære damplokomotiver i over 100 år, og et slikt fundament må ha satt seg 

så grundig at det tåler litt påfyll på toppen. I stedet for å lage en 30 m bred fylling til et 

helt nytt dobbeltspor, bør en kunne bygge et enkeltspor (5 m fylling?) på utsiden av det 

gamle. Og når trafikken er overflyttet dit, kan en heve fyllingen til det gamle sporet med 

1,7 m, og deretter starte dobbeltsporet. Da måtte de to sporene få hver sin nye bru, og 

det forstår vi kan være fordyrende, men kanskje ikke så mye i forhold til en enkelt 

dobbeltbru. Store arealer i naturreservatet kunne spares på denne måten. 

2. Beslaglegging av arealer i Åkersvika 

Øst- og vest-alternativene kommer svært likt ut i antall mål som beslaglegges i 

Åkersvika. Det stiller vi oss undrende til. Det kan muligens skyldes at det areal 

som bruer beslaglegger, ikke blir regnet som beslag. Men alle bruene som øst-

løsningen krever, vil svært sannsynlig påvirke reservatet negativt. Vi mener 

derfor at også vest-løsningen bør kunne å gå litt over til østsiden: Vi kan tenke 

oss at det østre sporet i vest-løsningen krysser det gamle sporet fra vest til øst 

omtrent der øst-traséen svinger østover og går over i bru. Det vestre sporet 

Figur 2. Her ser vi den gamle og intakte jernbanebrygga, fra vest og østsida. Nå er den skjult og bevart av Ervoldbygget, 
men den bør kunne bli et fint minne om byens jernbanehistorie.  
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svinger også inn mot øst mot det gamle sporet, og følger dette inn mot Espern. 

Dette er skissert i figur 3.  

Ved denne løsningen vil en fortsatt spare mer av Åkersvika enn i øst-løsningen, 

samtidig som en får mulighet for:  

a. et lengre stasjonsområde i vest 

b.  ytterligere senket kulvert i Hamarbukta  

c. kanskje en tykkere fjelloverdekning ved Bryggeriundergangen 

 

Figur 3. Her har vi tatt utgangspunkt i figuren på side 85 i dokumentet "Anleggsgjennomføring". Blått spor er deler av 
den foreslåtte østløsningen, rødt spor er det foreslåtte sporet i vestløsningen. Det østre sporet har vi lagt på separat 
fylling østafor det gamle sporet, slik at en separat og noe lengre bru kan bygges mens trafikken går på det vestre 
sporet. Tilsvinget mot Rørosbanen fra sør er ikke tegnet inn. 

 

5 Hvorfor ikke Øst? 

Vi har samlet våre motforestillinger i følgende punkter: 

1. Byen er ikke tjent med et nytt sentrum 

Selv om det å legge stasjonen utenfor dagens sentrum, vil gjøre livet lettere for de som 

kommer med bil fra omlandet i øst og sør, vil dette føre til at mange i dagens Hamar 

som tidligere i stor grad har gått til stasjonen, vil ta bilen i bruk. Dette vil derfor være 

imot de prinsippene som regjering og Storting har vedtatt for Intercity-utbyggingen.  

Det vil ta lang tid før et nytt sentrum i øst er utviklet, og i mellomtiden vil byens 

egentlige sentrum slite enda mer enn i dag for å overleve.  

Det blir også et uoversiktlig bilde for offentlig kommunikasjon som må organisere seg 

slik at to sentra betjenes. 

2. Langt å gå for pendlerne til Hamar 

Det er en kjensgjerning at det kommer mange pendlere til Hamar som skal til kontorer, 
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skoler, sykehus og andre bedrifter som ligger sentralt i det historiske sentrumet. Disse 

kan i dag i stor utstrekning bruke beina og trenger ikke offentlig kommunikasjon. Den 

situasjonen vil bli sterkt endret. 

3. Hus og næringseiendommer forsvinner  

I øst blir mange næringseiendommer og boliger rammet. Og det blir mange 

arbeidsplasser som må flytte, sannsynligvis til Nydalen i Ringsaker, noe som vil påvirke 

byens økonomi. 

4. Vikingskipet mister litt av sin storhet, mange av sine parkeringsplasser og utvendige 

utstillingsområder 

Dette er et nasjonalt arkitektonisk fyrtårn og signalbygg for Hamar som krever en 

romslig plassering i landskapet. Et stasjonsområde som ligger på en gigantisk lang og 

høg fylling vil gjøre skipet mindre.  

5. Enorme trafikkomlegginger  

To viktige adkomstveger til Hamar fra sør og øst vil bli påvirket av utbygging i øst. Særlig 

Stangevegen må stenges, kanskje i 2,5, år på grunn av de strenge reglene i 

naturreservatet. Skal banen legges under Vangsvegen ved Disen, og over vegen ved 

Stangevegen, vil en ny kalkyle for utbyggingen bli nødvendig, og den vil svært sannsynlig 

bli mye dyrere enn øst-løsningen BaneNOR har foreslått. En stasjon ved Åkersvika vil 

med en slik løsning bli preget av fyllinger og store bruer. Folk som kommer til byen fra 

øst, vil ikke bli møtt av det som i dag er en vennlig og åpen by med hus i menneskelige 

dimensjoner, men av omfattende fyllinger og høge brukonstruksjoner. 

6. Naturreservatet blir forstyrret 

Persontog og biler forstyrrer ikke fuglene i nevneverdig grad, det gjør derimot 

skranglende godstog og mennesker. Selv om Åkersvika vil være beskyttet mot 

stasjonsområdet med Vikingskipet og beplantning, tror vi all trafikken som en stasjon 

fører med seg, vil virke forstyrrende på fuglelivet, og denne forstyrrelsen vil være der 

hele døgnet og til alle årstider.   

7. Jordbruksområdene Børstad og Tommelstad blir negativt påvirket 

Både beslag at dyrket jord og oppriving av et etablert landbruksområde med god bonitet 

vil være resultatet av en østløsning. Disse to gardene har eiere som er interessert i å 

bevare matproduksjonen, og de er på alle måter utsatt som naboer til en by med 

vokseambisjoner. De trenger særlig beskyttelse, og det bør Hamar tilby, når det finnes 

en alternativ trasé helt uten bruk av dyrka mark. 

 

 



8 

 

6 Konklusjon 

Vi har oppfattet Intercity-prosjektet som et kommunikasjonsprosjekt som skal binde sammen 

arbeidsmarkedet på Østlandet, og som skal bidra til å redusere miljøskadelig kommunikasjon. 

Dette gjelder både transport av varer og personer. Som en del av miljøaspektet er det planlagt å 

la toget gå mellom bysentrene slik at flest mulig kan komme seg til og fra stasjonen til fots, med 

sykkel eller kollektivt.  

Derfor ser vi det som en miljøtrussel å legge stasjonen i Hamar utenfor sentrum. I tillegg til dette 

kommer en ytterligere forringelse av Åkersvika naturreservat og en trussel mot bynær 

dyrkamark av førsteklasses kvalitet. 

I tillegg har vi fått signaler fra Jernbanedirektoratet om at bygging av Intercity i første omgang vil 

fokusere på bygge dobbeltspor mellom byene, ikke gjennom. Dette for å få best og raskest 

utbytte av investeringene. Byene skal øyensynlig få dobbeltspor gjennom byene så snart 

pengene finnes. Denne tankegangen taler også for vest-alternativet; her kan en bygge litt om 

gangen, og umiddelbart få merke positive effekter av investeringen. I øst må hele traseen 

bygges før en får høste fruktene av investeringen. 

Vi håper våre politikere, sammen med BaneNOR, vil vedta den vestlige traseen, og at det ikke 

kommer innsigelser mot den. Hvis øst blir vedtatt, vil det sannsynligvis komme innsigelser, og da 

vil Hamar få båndlagt to korridorer gjennom byen i uoverskuelig framtid med de negative 

følgene det får for svært mange næringsdrivende og privatpersoner. Velger kommunen øst, 

frykter vi at mange tiår kan gå uten at vi ser dobbeltspor gjennom Hamar. 

Med et vestlig valg blir svært få berørt, og det er en sjanse for at sporet gjennom Hamar kan 

komme med i neste NTP. En sentral stasjonsplassering kan gi Hamar et framtidsrettet grunnlag 

for videre byutvikling som Innlandets hovedstad, med fokus på et levende sentrum med 

miljøvennlige kommunikasjoner og god nærhet til friluftsområdene langs Mjøsa.  

Hamar den 11. Januar 2020 

Kulvertgjengen 

Olav Skipnes Bjarne Øygarden Magnar Børresen 
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Signe Berthelsen og Hans Olav Wedvik 
Børstad gård 
Børstadalleen 114 
2318 Hamar  
 
 
 
Hamar kommune  
Postboks 4063 
2306 Hamar 
postmottak@hamar.kommune.no     Hamar, 14.1.2020 
 
 
 
Høring om trasévalg for utbygging av to-spors jernbane gjennom Hamar 
Vi viser til høring om trasévalg for utbygging av to-spors jernbane gjennom Hamar på 
Hamar kommunes hjemmesider, hvoretter alle de tre utredede alternativer – Vest og 
Øst med to alternativer er lagt ut på høring.  
 
Som en grunneier som vil bli sterkt berørt av alternativ Øst ønsker vi med dette å avgi 
høringsuttalelse.  
 
Trasevalget alternativ Øst vil berøre oss på mange måter. Vi driver Børstad gård, et 
gårdsbruk på 650 dekar dyrket mark + om lag 1000 dekar skog, beite, lunner og 
annet kulturlandskap. All dyrket mark er i aktiv drift, og vi driver jorda selv. Som 
kartskissene viser, vil begge alternativ Øst skjære rett igjennom våre beste jorder og i 
realiteten splitte våre arealer i to. For det første vil det gå tapt mange mål verdifull 
landbruksjord, som det dyrkes mat på, og videre vil vi sitte igjen med håpløse jorder 
arronderingsmessig/landbruksmessig. Dernest frykter vi at når jordene likevel «blir 
ødelagt», så vil terskelen for å benytte jordene til andre formål blir lavere – og at 
desto større arealer god matjord vil gå tapt. Således oppleves dette som et «være 
eller ikke være» for oss. Dersom jorda stykkes opp på denne måten og såpass mye 
jord går tapt, vil dette ha enormt stor betydning for vårt grunnlag for å drive landbruk 
på Børstad. Produksjon av mat vil slik vi ser det ikke bli mindre viktig i framtiden, og 
vi mener derfor at hensynet til jordvernet må veie tungt ved valg av trasé.  
 
Vi vil også utrykke bekymring for traséens betydning for bygningsmassen på gården. 
Dette er gamle bygninger, som i all hovedsak er oppført på siste halvdel av 1880-
tallet. Dette er således ikke bare vårt bosted, men også en del av vår kulturarv. Vi er 
bekymret for hvordan anleggelsen av en to-sporet jernbane vil kunne påvirke disse 
gamle bygningene, som har et annet fundament enn dagens konstruksjoner. Dette 
ble også uttrykt av jernbaneverkets konsulenter da de var på befaring.  
 
Det er ikke bare vår familie som bor på gården. Gårdens bygninger leies ut til både 
bolig- og næringsformål. Trasé Øst vil således ikke bare vesentlig forringe 
bokvaliteten for de som i dag bor på gården, men også sterkt påvirke gårdens 
næringsvirksomhet (ikke bare landbruksdrift), som med stor sannsynlighet blir 
skadelidende ved trasé Øst. Vi mener at også dette bør hensyntas ved valg av trasé. 
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Vi vil videre vektlegge at bynært landbruk har mange sider; en av dem er å fungere 
som en «grønn lunge» for de østlige deler av byens befolkning. Vi har daglig mange 
som benytter gården og gårdens veisystem til rekreasjonsformål – det gås og sykles 
og løpes gjennom gården, og små og store kan følge med på gårdens produksjon 
gjennom sesongen. Dette er etter vårt syn en verdi som vil bli vesentlig forringet 
dersom området skjæres i to av en dobbeltsporet jernbane.  
 
Store deler av gårdens arealer grenser videre til eller ligger i Åkersvika naturreservat, 
som er vernet etter Ramsar-konvensjonens bestemmelser. Vi har et rikt fugle- og 
dyreliv på og omkring gården, med en mengde ulike fuglearter, herunder fasaner, 
elg, rådyr, rev, grevling, flaggermus m.v. Vi opplever på mange måter at gårdens 
arealer fungerer som en form for viltkorridor for mange av disse dyrene, i tillegg til 
den dimensjonen dette også har for de som benytter området til rekreasjon. Vi er 
bekymret for hvordan det vil påvirke fugle- og dyrelivet dersom man deler gårdens 
arealer slik alternativ Øst vil innebære.  
 
For at en dobbeltsporet jernbane skal komme forbi Børstad, må den bevege seg til 
dels i og også langs reservatet over et område på flere hundre meter, både på 
Børstad grunn og annen grunn (Vikingskipet-Disen). Dette vil få store konsekvenser 
for reservatet, både under og ikke minst etter at arbeidene er gjennomført. Utvidelsen 
av E6 lenger Øst for korridoren medførte et vesentlig inngrep, men likevel vil den 
foreslåtte jernbanetraseen etter vårt syn medføre et betydelig større inngrep. 
Prosessen ifm E6 utbyggingen var lang og omfattende, og vi vil påpeke at korridor 
øst formodentlig vil by på større utfordringer i så henseende. Åkersvika er ikke bare 
et norsk anliggende, det er et Ramsar område, som da vil bli redusert fra to kanter 
innenfor en forholdsvis kort tidsperiode. Det vil slik vi ser det sette norsk forvaltning 
av særdeles viktige naturressurser i et dårlig lys. Dette mener vi underbygger at Øst-
alternativet er et dårlig alternativ også i et miljøperspektiv. 
 
Å ha et slikt friluftsområde og «grønn lunge» i gangavstand til byen mener vi er av 
stor verdi for byens befolkning, noe den aktive bruken av gårdens veisystemer, 
gamle beiteområder og «hauger» etc, til turer, plukking av blomster trim m.v. viser. Vi 
er derfor bekymret for konsekvensene av alternativ Øst ikke bare på egne/gårdens 
vegne, og hvilke konsekvenser dette vil ha for gårdsdriften, men også for de mange 
som bruker området. Vi er på denne bakgrunn svært negative til alternativt Øst og 
konsekvensene av dette alternativet. Vi ber om at ovenstående anførsler tas med i 
vurderingene av trasévalg, og oppsummerer vår viktigste argumenter som følger: 
 

• Hensynet til jordvernet 
• Hensynet til bygningsmasse/kulturarv 
• Forringelse av bokvalitet og tapt næringsvirksomhet (ikke bare landbruk) 
• Dette er «Marka» for de østlige deler av byen 
• Åkersvika/Ramsar + dyre-/fugleliv – vil påvirkes sterkt 
• Miljøperspektivet 

 
 
Med hilsen 
 
Signe Berthelsen og Hans Olav Wedvik 
Børstad gård 
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Gro Pedersen

Fra: Børge Johansen <dieselbrt@gmail.com>

Sendt: 15. januar 2020 19:00

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: GRO

Som innflytter til Hamar og mjøsregionen stiller jeg meg veldig undrende til at noen ønsker dobbelt spor 
langs mjøskanten og gjennom byen. Det vil isåfall bli veldig ødeleggende for byutviklingen. For det første 
er det veldig skjemmende og lager en stor barriere mellom sentrum og Mjøsa. For det andre så synes jeg at 
det bør tenkes annerledes hvis byen skal ekspandere i årene som kommer. Slik jeg ser det så er det rett og 
slett ikke plass til økt trafikk sentrum uten at hele infrastrukturen i sentrum må bygges om. Kapasiteten i 
vegnettet er sprengt for lenge siden inn og ut av sentrum i rushtiden. Jeg synes sentrum bør avlastes ved å få 
togtrafikken på utsiden av sentrum langs den østlige traséen, ved å tenke mer langsiktig. Slik at 
jernbaneskinnene som går gjennom sentrum kan fjernes og åpne for et mye penere og bedre bymiljø ut mot 
Mjøsa. Når jeg ser på Gjøvik og Lillehammer så synes jeg det er skammelig hvordan de har utnyttet 
områdene langs Mjøsa og Lågen så dårlig, og jeg håper ikke det blir gjort samme tabbe her i Hamar. Hvis 
dere ser på byer som Oslo, Trondheim og Bergen så prøver de å få trafikken ut av sentrum, ikke inn mot 
sentrum... 
 
BJ 
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Gro Pedersen

Fra: Magne Nordby <magne.o.nordby@gmail.com>

Sendt: 15. januar 2020 17:00

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: GRO

Legg ned en av Norges flotteste jernbanestasjoner, og kvitt dere med siste rest av Hamar sentrum. Bygg så 
ei like stygg brakke ved Vikingskipet, som det jeg har  sett skje ved en del andre stasjoner.     Så kan dere 
kjempe like lenge mot miljøvernmyndighetene, som dere gjorde for å få utvide E-6 med ei fil, for å få bygge 
det som følger med en ny stasjon. Jeg vokste opp i ei tid, da det var vanskelig å gå fra Stortorvet til 
stasjonen p g a trafikken på fortauene. I dag kan jeg gå den samme strekningen, nesten uten å møte folk, 
men det er tydelig at det er slik dere vil ha det. 
Magne Nordby. 
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Gro Pedersen

Fra: Reidar Nordby JR <reidar@nordby.as>

Sendt: 15. januar 2020 20:44

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltsporet

Kategorier: GRO

Det ble på orienteringsmøtet i Kirsten Flagstad-salen den 14. 01.20 opplyst at undersøkelser viste at svært mange 

reisende kom til Hamar jernbanestasjon til fots og at dette var en viktig begrunnelse for å beholde stasjonen der den 

er. 

Jeg har selv deltatt i denne undersøkelsen og jeg må si at den bar preg av hastverk, i flere betydninger.  For det 

første sto folk på perrongen like før toget skulle gå og ville intervjue reisende med spørsmål om hvordan de hadde 

kommet til stasjonen.  

Jeg hadde selv dårlig tid og svarte «til fots» da jeg hadde parkert bilen noen hundre meter unna og spasert til 

jernbanen. Dette mener jeg gjelder langt flere enn meg. Hamar kommune burde etter min mening foreta en 

selvstendig analyse av hvordan folk kommer seg til jernbanen i dag, og hvordan tilreisende tar seg frem til 

bestemmelsesstedet ved ankomst til Hamar. En slik undersøkelse burde gi de reisende tid nok til å sette seg godt inn 

i spørsmålene og ikke finne sted på perrongen like før avreise. De reisende kunne få utdelt et spørreskjema for 

utfylling på toget, eller intervjueren kunne foreta intervjuene under reisen.  Slik det nå er gjort synes jeg ikke det gir 

et tillitvekkende bilde av et viktig spørsmål vedrørende valg av trase.  

Mvh 

Reidar Nordby 

 

  Med vennlig hilsen/with kind regards, 

  Reidar Nordby, Jr. 

 
  PO.Box 110, N-2301 Hamar,Norway  

  Tel: +47 952 14000  

  post@ideal.as  www.ideal.as 
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Gro Pedersen

Fra: Espen Langebraaten <espenla@gmail.com>

Sendt: 16. januar 2020 07:41

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Plan C

Kategorier: GRO

«Bekreftet» er ordet for Bane Nors manipulasjon av øst. Dette er vel-dokumentert. Skal Innlandet få oppfylt 
forventning om løft i konkurransekraft med moderne samferdsel er jernbaneverkets ørsmå tilpasninger til 
politisk aksept ingenting. Gå bort fra alle øst forslag, de er motvilje alle sammen, justert for å favorisere 
vest. Se etter om noe som helst er implementert fra Plan C. De har hatt god tid, men oversett alt sammen. 
Det triste er at dette avviket er så enormt kostbart for samfunnet fordi vi har behov for kommunikasjon som 
ikke alene kan baseres på private løsninger. Det er i denne konteksten Bane Nor bommer totalt. Bommerten 
er veldig synlig hvis man sammenligner med Plan C. Gjenbruk heter det!  
 
Fylkesmannen kan like så godt fremme innsigelse basert på generell uvilje. 
 
Vennlig hilsen 
Espen Langebraaten 
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Asbjørn Nordsveen

Fra: espen langebraaten <espenla@gmail.com>

Sendt: 23. januar 2020 10:30

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Kopi: Storberget

Emne: Innspill på innspill

Kategorier: Asbjørn

Innspill på Innspill 

 

Når tiden har løpt ut for innspillene i kommunens aktuelle jernbanetraseer, sett alle forslag opp mot disse 
argumentene: 

 

Plan C er eneste Intercity-løsning som gir passasjerene tilgang uten uforutsigbare problemer 

Plan C er den som beskytter mest matjord og sårbar natur 

Plan C er den som unngår unødvendige nye sporganger og bruer 

Plan C gir godstransport på jernbanen med mange flere pålitelige forbedringer 

Plan C er den som gir raskest intercity-trasé og ingen behov for eiendoms-rasering 

Plan C er den som unngår kostbar kulvert i Stange kommune 

Plan C har uberørt bygge-trasé, sikrere flom-beskyttelse og bedre tunell-overdekning  

Plan C er den som ikke skaper mer trafikkaos i Hamar eller Stange. 

Plan C er den som beholder Hamar-byen og Mjøsa uten store unødvendige endringer 

Plan C er den som gjør bilen til alternativ i store deler av tettbebygd strøk 

Plan C er miljøvennlig og vil spare samfunnet for fremtidige kostbare karbon-utslipp 

Plan C i byen gir også Elverum Intercity-tog direkte til Gardermoen og Oslo 

Plan C gjør Østerdalen og Solør klar for samme direkte-tog 

Plan C gir Trondheim to raske ruter og hjelper mot fremtidig kaos i hele østlandet 

Plan C løsninger kan brukes i Sarpsborg-Fredrikstad, Halden, Tønsberg, Grenland. 

Plan C løsninger kan videreutvikle gamle nedlagte spor mot Fagernes 

Plan C kan gi nytt spor til ny Mengshol ferge for raskere lokal persontrafikk 
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Plan C superspor er egentlig et prosjekt som best bør kunne administreres av Innlandet fylke 

Plan C øker arealene i Hamar by fordi bilveier og parkeringsplasser ikke lenger fylles opp. 

Plan C samler folk der folk vil bo. 

Plan C gjør Hamar til den mest fremtidsrettede byen som allerede har det meste på plass. 

Plan C har fremtidige gevinster som vi ikke engang kan fattes pga sporenes gjenbruk. 

Plan C er den aller beste løsningen rett og slett fordi alt fungerer bra allerede i dagens løsning. 

Plan C gir fremtidens planer som kan tas på strak arm når det passer økonomien. 

Plan C er den eneste reelle løsningen som gir sikker Gazelle utvikling i regionen. 

 

Ta en gjennomgang og evaluér muligheter i denne planen. Den er suverent best og effekten av dette blir 
vedvarende for fremtidens befolkning! 

 

Vennlig Hilsen  

Espen Langebraaten. 

 



Plan-C forandrer Intercity-satsingen i Innlandet

Fra plan- Ensrettet -uten andre formål enn rask forbindelse, vil Plan C gjøre innlandets
hovedstad hyper-moderne. I gamle dager tok man syn på himmelen som varsler om
forandring. Denne perlemorskyen over Mjøsa i januar er varsel om at planene er feil!

Jeg vil påstå at Intercity-satsingen har sporet av med dagens trasé alternativer.
Knutepunktene mangler tilgjengelighet bak stasjonene som er en naturlig del av totalen .
Det som er naturlig for et samfunn er å ha sammensveiset samkvem for alle. Dette mangler
i K1 og K3. Planene lager blå-knuter som umuliggjør trafkkavviklingen mer og mer.

Hamar har langt på vei alle forutsetninger for å  lykkes. Det er relativt enkelt hvis man
tenker gjenbruk. Vi har super-spor beskrevet i Plan-C, de har en struktur som dekker
behovet for samkvem uten å kaste miljøet ut i bakgården. Hvis dette benyttes oppstår
fargespekteret som avvikler blå-knutene og åpner byens perlemor-farger for alle.

Dette er min drøm, jeg vet det er lønnsomt, raskere ferdig og hyper-tilgjengelig med lokale
stopp som perler på en snor gjennom hele byen og videre utover i distriktene. Søk gjennom
pdf-ene som omhandler Plan C så ser dere perlemor-mulighetene som dukker fram i et
hvilket som helst prosjekt for fremtiden uten å rasere våre grunnleggende behov.

Dette er siste mulighet for å få stor fruktbar avling for Innlandets befolkning i fremtiden.
Lykke til!

Vennlig hilsen
Espen Langebraaten 



Bruk Plan-C: Det er samfunnets beste kjøp, også for Intercity-triangelet.

Ikke for sent før spaden står i jorda, Jernbaneverket og Bane Nor kjenner denne planen godt!
Dette er en fleksibel plan som til og med kan gå i samme tempo som bevilgninger uten problem.

Plan C er fremtidens bane, grønne løsninger med fleksible gjenbruks-spor som ikke gir i nærheten 
av de «planlagte» kostnadene for Hamar kommune. Med Plan C løsninger kommer kommunen 
nærmest kostnads-fritt ut av byggeprosjektet med en langt mer moderne tog-trafikk som garantert 
gir byen og omlandet bedre konkurransefordeler. Dette er eneste løsning som gir politikken 
mulighet til å regulere fremtidens karbon-belastning i sentrum som gjenoppstår mer levende og 
hyper-tilgjengelig. Derfor er det en blank løgn når K1 hevdes å gi best tilgjengelighet. 

Bane Nor har innsigelser mot alt utenom sin favoritt og har hatt konklusjonen klar fra dag én i 
prosessen med nytt dobbeltspor inn i Hamar sentralstasjon. Det er jo innrømmelser på at dette er 
tilfellet fra Bane Nor. De har ikke gjort jobben, bla. fordi de er i en tvangstrøye med Bane Nor 
Eiendom som krever maksimalt utbytte av tomte-reserver som kommer etter ferdigstilte traseer. 
(«Familie-firma nr. tre» som agerer som jernbanebyggere), derfor blir dette helt feil.

Spørsmål om by-samarbeidet har vært et samarbeid? Jeg tror ikke det. Konklusjonen er at Bane Nor
har mottatt ekstra-investeringer for å få alle alternativer likeverdig utredet etter lang tids mislighold 
av oppdraget. Problemet ligger i at alt er tilpasset en og samme løsning, nemlig K1 på oppdrag fra 
Jernbaneverkt. Tre «firma-etater» med samme mål og med skjulte innfallsvinkler for løsning K1.

En innsigelse på disse vilkår er å betrakte som en innsigelse mot seg selv. Det har vært tilpasninger, 
tilsynelatende for alle tre, men hva var utgangspunktet? Det er dette som er kjernen i problemene. 

Bane Nor har laget ulemper og justert disse til fordel for ett. Justeringene for de to andre er valgte 
misfostre fra start, der planen var å virke som en reell utredning. To er plassert i umulige korridorer 
med sikre innsigelses-grunner prismessig eller mot verne-interesser og taktiske ulemper.

Hva som viser dette er enkelt å se. De har laget en skarp sving for K3 som man ellers ikke ser noe 
annet sted i utbygginger av høyhastighetsbaner og i tillegg opp på et jorde, veldig nær Ramsar. De 
har laget en åpen ødeleggende grøft for K2 til umulig kostnad. Jeg tror Staten og Hamar må la hele 
planprosessen ligge og gi oppdraget til andre som har en annen innfallsvinkel. Ta en kost/nytte-
vurdering av Plan-C så er konklusjonen helt klar! Der får storbyen og sentralstasjonen supertilgang.

Bane Nor kopierer seg selv gang etter gang,- som i Moss: Inn i sentrum, riv det som ikke passer. 
Ikke ta hensyn til hva som skjer rundt med trafikk og andre ringvirkninger etter hvert, det er ikke 
deres problem, sikre egne tomter. Resten får politikerne ta seg av, inkludert store deler av Bane 
Nors avbøtende tiltak. Vi har ingen hast, hvem kjøper en utgammel løsning som allerede halter?

Ta imot innsigelse med takk, dette kan gjøres mye bedre!

(Om ca 2 år bygger Tesla en førerløs RoboTaxi i Kina for 10.000,- førerløs el-leiebil uten ratt)
Da er vi nær et samfunn med rå tilgjengelighet. Det som vil hindre oss er trafikk-kork i knutepunkt.
Det ordner Plan C ved at man bruker noe annet enn egen bil nær slike inneklemte stasjons-steder.
Om ti år vil alle spørre hvorfor politikerne valgte en så uhyrlig løsning, ble de virkelig lurt eller???

Vennlig hilsen
Espen Langebraaten
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Gro Pedersen

Fra: Hans Andersen <topphans@hotmail.no>

Sendt: 16. januar 2020 10:48

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor 

Kategorier: GRO

Hei!  

Etter ny gjennomgang av info, nytt folkemøte samt info og video på BaneNor sine hjemmesider, har jeg nå 

tatt et klart valg: Vest 

  

Dette valget har jeg/familie tatt av flere grunner: 

  

• Jernbanens desiderte fortrinn: Sentrum til sentrum! Dagens stasjon utvilsomt best!! 

• Miljø; langt flere vil naturlig kunne gå/sykle til denne stasjonen 

• Natur; vil ikke permanent legge beslag på dyrkajord og våtmarksområde 

• Slippe sanering av deler av Briskeby 

• Koigen utvides til en enda større perle 

• Stangebrua stenges ikke i bortimot 3 år. 

• Den nye forslaget vil lage en perle av strandsonen vår samt få Mjøsa helt inn til sentrum! Siktlinjene 

er topp! 

  

Til slutt; Ved å lytte til BaneNor som jo tross alt er fagfolkene her, så tror jeg sjansene for at prosjektet i 

det hele tatt vil bli realisert!! 

  

Beste hilsen 

Hans Andersen 
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Gro Pedersen

Fra: Frank Rune Martinsen <frank.martinsen@inn.no>

Sendt: 21. januar 2020 08:09

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: valg av trasé; øst eller vest?

Kategorier: GRO

Vi ønsker først å rette en takk til Bane Nor for en god utredning av alternative trasévalg av dobbelt spor gjennom 

Hamar. Som borgere av Hamar by mener vi vest er beste løsning, selv om øst vil medføre noe kortere avstand til 

stasjonen for oss.  

Til politikere som er fast bestemt på alternativ øst uansett hva utredninger fra fagfolk viser, vil vi si at det er lov å 

snu i tide. Det oppleves som en devaluering av kompetansen til fagfolk som har foretatt utredninger at man ikke vil 

lytte til deres innspill uansett. Det være seg uttalelser fra prosjektleder som har et mandat å forholde seg til, så vel 

som arkitekter, sivilingeniører eller andre som formidler at vest uten tvil er best for byliv, næringsliv og mobilitet. I 

et miljø- og klimavennlig perspektiv bør sentrumsnærhet veie tungt, siden det gir mulighet for et stort flertall å 

kunne gå eller sykle til stasjonen.  

Illustrasjonene av dobbeltspor i vest viser at adkomsten og nærheten til Mjøsa blir fullt ut akseptabel. Koigen kan 

utvides og strandsonen blir grønn med et flott vannspeil. 

Hva med framtidig reguleringsplan av strandsonen dersom trasé øst blir valgt? Det er ingen garanti for at vi ikke får 

«en Aker brygge», med utbygging av leiligheter etc i strandsonen. Alternativ øst vil også medføre større beslag på 

dyrket mark, noe som er utfordring. Med alternativ øst vil det i tillegg bli trafikk i høy luftlinje, noe som medfører økt 

støy og dermed er forurensende for miljøet.  

Vi håper på det sterkeste at alternativ vest velges, for «Vest er Best, Øst er trøstesløst». 

Hanne & Frank Martinsen 
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Jan Magnus Kanstad

Fra: Eline Bergerud <entotreb@gmail.com>

Sendt: onsdag 22. januar 2020 10:12

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: Jan Magnus

 
 
Jeg synes dobbeltsporet skal bygges i Vest. Jeg synes det er best fordi dette er mye mer miljøvennlig, og det er kjempe dumt hvis banen i øst skal gå utover naturreservatet 
i Åkersvika. Banen i Vest vil heller ikke gå utover området rundt Koigen, det vil bare bli finere. Det er mer sentralt å la togstasjonen bli i sentrum og det er lettere å komme 
seg dit. Jeg synes det er trist å tenke på at sentrum skal bli «flyttet», og det blir mye mer tungvint for folk flest.  
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Jan Magnus Kanstad

Fra: Sander Andersen <andersensander27@gmail.com>

Sendt: onsdag 22. januar 2020 10:07

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Kategorier: Jan Magnus

ØST! 
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Jan Magnus Kanstad

Fra: havard@roste.no

Sendt: mandag 27. januar 2020 22:02

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: Jan Magnus

Høringsuttalelse dobbeltspor 

Hamar er en by i stor endring og utvikling. For 150 år siden var det ingen by å snakke om her. Om 150 vil byen ha utviklet seg og vokst videre – primært mot øst. I vest 

begrenses byen naturlig av Mjøsa, og mot nord i stor grad av et naturreservat, jordbruksarealer – og – iallfall enn så lenge: nabokommunen. 

I det perspektivet vi snakker om her vil Ottestad fremstå som en integrert og folkerik del av Hamar. Arealer som Midtstranda, Ridabu og Hjellum vil ha vokst ytterligere og 

blitt en enda tettere del av byen. Hamar sentrum flytter seg mot øst av helt naturlige årsaker. 

Jernbanestasjonen i Hamar er for flere enn de som bor i Hamar sentrum – det er en stasjon for et langt større omland. Byen trenger en moderne tog- og skysstasjon med 

gode parkerings- og tilførselsveier, noe som kan oppnås i området rundt Vikingskipet. 

Fremtidens bysentra vil være mer eller mindre bilfrie og ha tilbringer-ruter av elektriske autonome busser og andre kjøretøy som frakter folk via «ringveier». Samtidig som 

Hamar by vokser, vil også trafikken inn til byen vokse. En jernbanestasjon ved Vikingskipet er kompatibel med fremtidens trafikkbilde. 

I øst kan en moderne skysstasjon med gode parkerings- og logistikkmuligheter utvikles. Da unngår vi kaotisk trafikkavvikling og farlige situasjoner for både gående, syklister, 

taxier, biler og busser, slik tilfellet er med dagens inneklemte stasjonsområde. 

En ny jernbanestasjon i Hamar bygges for de kommende generasjoner – i et 100- til 150-års perspektiv. Hvilke transportløsninger som regjerer om den tid vites ei, men vi 

må for all del nå ikke gjøre irreversible inngrep i Mjøsa som vi senere angrer på. 

Hamar har fantastiske muligheter til å tilby høy bo- og livskvalitet takket være nærheten til Mjøsa. Ved å fjerne togsporet fra Mjøsa og Hamarbukta kan disse mulighetene 

utnyttes for fullt. La byen åpne seg mot Mjøsa, Hamars beste fortrinn - og det folk flest forbinder med Hamar, nest etter Vikingskipet. 

La generasjonene som kommer få nyte godt av livskvaliteten bare et togfritt Mjøsa og bilfritt indre sentrumskjerne kan tilby. Våre barn, barnebarn og oldebarn vil takke oss 

for det. De er fremtiden. Velg fremtiden, velg traséalternativ Øst A! 

 

Mvh 

Innbygger, Innlands-entusiast og fremtidsoptimist 

Håvard Røste 

Hakabekkvegen 63 

2315 Hamar 

 

 

 



Hamar kommune - Høringsuttalelse vedr. dobbeltspor Dovrebanen 

 
 
Når Bane Nor la fram sin reviderte analyse er argumentasjonen i hovedsak 
knyttet til by- og regionsutvikling. De jernbanefaglige vurderingene er 
positive for begge alternativer, og blir l liten grad problematisert. 
 
De nasjonale føringene om krav til utvikling av funksjonelle regionsentre er 
reelle nok, men berører ikke kun om Hamar sentrum, men om deler av kommunene 
Hamar, Ringsaker, Løten og Stange. 
 
Trafikkavvikling ved stasjon Vest 

 
Vurderingene av hvor godt egnet Hamar sentrum og dagens stasjonsplassering er 
for å innpasse framtidige krav til biltrafikk, gang- og sykkelveier, 
parkering, samt infrastruktur for buss og taxi synes å være underkommunisert. 
Allerede med dagens trafikkgrunnlag ser vi hvor lett stasjonsområdet blir en 
flaskehals, selv om det har blitt gjort tiltak for å forbedre infrastrukturen 
i området. Skal Hamar sentrum bli en trafikkmaskin for å mate reisende inn til 
stasjonen fra hele hamarregionen? 
 
Kommentaren fra BaneNor v/Lars Eide om at alternativ Midt ville vært ideell om 
det ikke hadde vært for de enorme kostnadene, kan tyde på at vektleggingen av 
behov for infrastruktur rundt et framtidig trafikknutepunkt ikke blir tillagt 
nok vekt. 
 
Parkering 

 
I materialet som Bane Nor har vist ved ulike presentasjoner har stasjonen i 
øst blitt illustrert med parkeringsplasser både ved selve stasjonen og ved 
frigjorte arealer ved brannstasjonen. I utsnittene som vises ved ny stasjon 
Vest er all illustrasjon av parkering utelatt og i tillegg er eksisterende 
parkeringsarealer på Tjuvholmen, 8-meterplanet og Koigen erstattet med 
parkanlegg. 
 
Ny E6 

 
Et argument som har blitt belyst i liten grad er konkurransen mot ny moderne 
E6 og påvirkningen den kan ha for trafikkgrunnlaget på bane. Den nye 
firefeltsveien er en sterk konkurrent til tog. En rasjonell adkomst til ny 
stasjon for hele hamarregionen vil være svært viktig for trafikkgrunnlaget. 
 
Jordvern 

 
Et annet element i analysen fra Bane Nor som kun er egnet til innsalg av vest 
et forholdet til matjordvern. Å sammenligne marginale arealkrav til essensiell 
og langsiktig infrastruktur i et vekstområde med krav til arealer for boliger 
og kjøpesentre slik det blir gjort i den avsluttende oppsummeringen er en 
fullstendig avsporing. 
 
Rørosbanen 

 
Bane Nor avfeier muligheten for en forbedret kommunikasjon med Rørosbanen, 
ettersom det vil kreve betydelige investeringer som ikke synes å være aktuelle 
på mellomlang sikt. Dette virker å være alt for defensivt dersom vi vurderer 



togtransport som en konkurransedyktig og langsiktig løsning for gods- og 
persontransport. 
 
Tap av forretningslokaler i øst 

 
Et lokalpolitisk argument er knyttet til mulig tap av arbeidsplasser i 
stasjonsområde øst. Dette illustrerer til fulle konflikten mellom 
kommunegrenser og regionsgrenser. Det kan ikke være avgjørende for en regions 
utvikling på lang sikt om en bedrift ligger i Hamar kommune eller i bilbyen i 
Ringsaker, og som for de berørte aktørene trolig er likestilte. 
Skattegrunnlaget er også normalt i langt større grad knyttet til de ansattes 
bostedadresse enn selve bedriftene som skatteobjekt, - og innbyggere skaffer 
vi oss blant annet gjennom rasjonell infrastruktur. 
 
Utnyttelse av frigjorte arealer i vest 

 
En annen lokalpolitisk bekymring for alternativ Øst er at det vil ta 
uforholdsmessig lang tid å utnytte og utvikle de frigjorte arealene fra det 
tidligere stasjonsanlegget, og at kommersielle aktører og kommunale initiativ 
ikke vil kunne realisere ambisjonene for strandsonen innen rimelig tid. Ved å 
se på BaneNors dokumentasjon synes denne bekymringen å være overvurdert. For 
det første vil Bane Nor selv benytte et lite antall spor og noen 
servicefasiliteter ved dagens stasjonsområde til daglig vedlikehold og 
klargjøring av togsett også i framtiden. Videre er det allerede etablert 
utbyggingsplaner for store deler av området og resterende arealer synes å være 
svært interessante for offentlige og private aktører forutsatt at tidligere 
bruker har gjennomført sanering av mulig forurensning i grunnen. 
 
Lokal innflytelse 

 
Hvorfor skal dyktige og velmenenende BaneNor diskvalifisere lokaldemokratiene 
på Hedemarken og i Østerdalen fra å være premissleverandør for sin lokale 
regionutvikling ved å legger ned innsigelse mot øst? 
 
 
 
Hamar 28. januar 2020 
 
Tormod Botheim 
siv.ing. miljøteknikk 
 



Per Strømhaug 
Fridtjof Nansens vei 4 
8003 Bodø 
perstromhaug@gmail.com         
 

 
Hamar kommune 
postmottak@hamar.kommune.no       Bodø 29. januar 2020  
 

Innspill til høring om jernbanetrase gjennom Hamar 
 
Jeg har vært involvert i flere Interreg-prosjekt som ansatt i Nordland fylkeskommune og Bodø 
havn med formål å etablere best mulige løsninger for transport av laks og annen sjømat fra 
Nord-Norge via Bodø til Europa, først og fremst til Polen dit det meste av laksen eksporteres.  Et 
viktig poeng her var å unngå Oslo med Alnabru som var et forsinkende og unødvendig ledd her, 
men også ha åpen muligheten for transport til Oslo, samt Kristiansand som mulig 
utskipningshavn til Vest-Europa.   
 
Meråkerbanen ble vurdert første som alternativ østover, men det viste seg at selv om den ble 
elektrifisert ville den ha for sterk stigning slik at en måtte bruke to lokomotiv opp til grensen, 
som ble fordyrende.  Valget falt derfor på Rørosbanen fordi den hadde en atskillig mer 
fordelaktig profil og forholdsvis liten annen trafikk i forhold til Dovrebanen.  Dessuten ville en 
komme raskere inn til Hallsberg som det viktigste knutepunktet for godstransport på jernbane i 
Sverige ved å fortsette via Solørbanen til Kongsvinger inn til Hallsberg. Dette ville være en helt 
perfekt løsning for å få mer gods over fra veg til bane – spesielt for sjømat fra Nordland til Polen 
og øvrige Sentral-Europa.  
 
Denne løsningen ble presentert for Jernbaneverket som i prinsippet var helt enig i løsningen, 
men av grunner som jeg ikke fikk klarhet i ville de at det skulle satses på Dovrebanen ned til 
Hamar og så å gå over til Østerdalen og Kongsvinger til Hallsberg. Hedmark fylkeskommune ble 
da også invitert inn i samarbeidet, og min siste tjenestereise før pensjon var møte mellom meg, 
som da representerte Bodø havn og Hedmark fylkeskommune på Hamar som fant sted 13. april 
2015.   
  
Selv om jeg ikke er aktiv lengre, har jeg likevel hatt interesse av å følge med i utviklingen, og her 
i nord skal vi snart feire at første del av prosjektet er blitt en realitet ved at det nå er satt opp et 
eget fast laksetog på Nordlandsbanen uten at jeg foreløpig har oversikt over transporten videre 
mot Europa.   
 
Etter å ha blitt invitert til å gi mitt syn på saken ser jeg at den skisserte løsningen på Hamar som 
er benevnt Øst C, med tilsvingspor gir gode muligheter for å koble Rørosbanen og Dovrebanen 
sammen også med Kongsvingerbanen, som gjør at det åpnes for en svært god og fleksibel 
løsning for framføring av godstog fra Nord-Norge til Østlandet og videre ut i Europa. For 
transport av laks og annen sjømat er fremføringstid og leveringssikkerhet særdeles viktig, og det 
er derfor svært viktig at en får pålitelige togbaserte løsninger som kan konkurrere med 
vegtransport.  Derfor gir løsningene som vist i Øst C sammen med en framtidig oppgradering av 



Rørosbanen og den tidligere vedtatte planen for Kongsvingerbanen med tilsving på Elverum, er 
framtidsrettet løsning som jeg håper de som skal fatte vedtak og finansiere videre utbygging av 
jernbanenettet i Norge også går inn for. 
 
Dette bare som et privat, men forhåpentligvis nyttig innspill i sakens anledning.  
  
Med hilsen Per Strømhaug 
 

 

    
Per Strømhaug 
         +47 41603031 
perstromhaug@gmail.com   
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Hamar Kommune  

Postmottak@hamar.kommune.no 

 

 

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR DOBBELTSPOR I HAMAR. 

 

Styret i Bryggeriet 1-2-3 Drift SA, har i 2018 levert merknader til 

høringsuttalelse i denne saken. I tillegg har vi også deltatt på 

særmøter med Bane Nor. 

 

NB! 

Kursiv merket tekst er våre merknader til høring av kommunedel-

planen. 

 

Planprosess: 

Modernisering av Dovrebanen gjennom Hamar er viktig ikke bare for 

Hamar, men for hele innlandet, og spesielt etter at det nå 

tilrettelegges for at Hamar skal bli et kraftig regionsenter og 

Innlandets hovedstad. Derfor er det viktig at Bane Nor arbeider for at 

dobbeltspor gjennom Hamar må ha høyeste prioritet, og at det skal 

være et sammenhengende dobbeltspor fram til Lillehammer innen 

2034. 

 

I 2013, orienterte dir. Anne Siri Haugen (Jernbane verket) på Gregers, 

om de første planer om ny jernbane gjennom Hamar. Hennes 

fremstilling viste klart hennes ønske om vestre alternativ. Hun ble 

konfrontert med det etter møtet. Da sa hun at det skulle være en 

åpen prosess og at alternativene skulle likebehandles. Prosjektsjef 

Eide i Bane Nor, har på alle sine presentasjoner i Hamar, heller ikke 

           Bryggeriet 1-2-3 Drift SA, Torg gt 143 B, 2317 Hamar                                                     

                          Leder Bjørn Erik Hjorth- tlf. 907 36 005  

                             epost: bjorn.erik.hjorth@gmail.com   

                       (Bane Nor. Høringsuttalelse. Februar 2020.) 
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likebehandlet alternativene Øst og Vest. Fremstillingen viser helt 

tydelig hvordan Bane Nor hele tiden informerer og ikke likestiller 

alternativene Øst og Vest. Det er flere ganger stilt spørsmål om 

kvaliteten på planutredere som Bane Nor benytter.  

 

 

Rammer for InterCity-prosjektet. 

Bane Nor er pålagt (har som arbeidsoppdrag) og arbeide for å 

gjennomføre intensjonene i Transportplanen av 2018-2029, med nye 

dobbeltspor gjennom Hamar.  

At enkeltpersoner i offentlig forvaltning, har kommet med 

synspunkter i saken, de blir også referert av Bane Nor, som et alle bi 

for Bane Nors standpunkt, endrer ikke på det opprinnelige mandat og 

arbeidsoppgave. Det er staten som er oppdragsgiver. Selv den siste 

planutredningen fra Bane Nor av 27.11. 2019, likestiller ikke 

alternativene Øst og Vest. (Samfunnsdelen og (økonomidelen). 

 

Konsekvensutredningen fra Bane Nor av 27.11. 2019 inneholder flere 

feil, både tekst feil, redigeringsfeil, og manglende innhenting av data. 

Først og fremst for det som skal danne grunnlag for analysedelen på 

samfunns- og økonomidelen. 

 

Legges de samme metoder, de samme analyser til grunn i 

utredningen på de forskjellige jernbanetraseene, kan en spørre?  

Eksempel: I Moss flyttes ny jernbanestasjon lengere ut fra bysentrum.  

På Hamar har Bane Nor laget flere utredninger som skal legitimere at 

nåværende stasjonsbygning ikke må flyttes mot øst. Vi mener at Øst-

alternativet vil frigjøre store områder for byutvikling, og gjøre 

stasjonen lettere tilgjengelig ift ny bebyggelse tett inntil kommune- 

grensen i Hamar.   

 

Sentral stasjonsplassering er viktig, og det er helt nødvendig at Bane 

Nor, ikke skaper vansker for utvikling av Hamar Kommune. Utvikling 

av arealene langs Mjøsa, mot øst, syd og vest for Vikingskipet, er 

Hamar kommunes reguleringsansvar, ikke Bane Nor. 
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Departementet har i brev av 1. september 2017 påpekt at Bane Nor 

ikke har behandlet Øst og Vest likeverdig. Denne jobben burde vært 

gjort tidligere, står det i brevet. Selv etter den siste utredningen, av 

27.11. 2019, mener vi at Bane Nor ikke har etterkommet 

Departementets påpeking. Dette er alvorlig. Departementet gir klar 

beskjed til ulike instanser om å samarbeide tett med Hamar 

Kommune. Har Bane Nor etterkommet Departementet påpekning, 

når de i januar 2020 ikke har lagt til grunn vedtaket i Hamar 

Kommunestyre av desember 2019, kan en spørre seg! 

 

Det er laget usedvanlig mange utredninger over mange år, som tar 

for seg tilnærmet like problemstillinger, men med forskjellige 

løsninger og kostnader. Godkjenner utredningsselskapet, som har 

hatt hovedansvaret for utredningen, alle analyser og kostnads-

beregninger som ligger til grunn i Bane Nors utredning, kan en lure 

på? Det er brukt ca 250 millioner på å utvikle jernbane gjennom 

Hamar. Kan Bane Nor redegjøre for hvordan midlene er brukt, ved å 

offentliggjøre tallene? 

 

Den demokratiske modell. 

I et demokrati er de folkevalgte som bestemmer samfunnets utvikling. 

At planarbeid utføres av byråkrater, eller tjenester kjøpes av private 

selskaper, er i dag vel kjent. Dersom byråkratene «opphøyer sitt 

arbeid» og tror de bestemmer for politikere, vil maktbalansen 

ødelegge vår demokratiske modell, og dette kan være farlig for 

samfunnets utvikling. 

 

Hamar kommunestyre 

Hamar Kommunestyre er et folkevalgt organ. De har politisk 

behandlet hovedutredningen fra 2016 og Bane Nor siste utredning av 

27.11. 2019 og både i Hamar Kommunestyre og i formannskapet.  

Østre alternativ ble valgt og fikk klart flest stemmer. Bane Nors 

anbefaling ble nedstemt.  
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Tidligere har Samferdselsministeren besøkt Hamar. Han uttalte, i 

likhet med flertallet i kommunestyret i Hamar, at øst-alternativet var 

å anbefale. Norges statsminister ble koblet inn i saken. Også hun 

støttet vedtaket i Hamar kommunestyre, dersom Østre alternativ ikke 

var vesentlig dyrere. Bane Nor sa fortsatt nei til Østre alternativ. 

 

Da må jeg spørre meg. Har vi dyktige nok jernbane planleggere?  

Respekterer Bane Nor at det er politikere som skal bestemmer, og 

lytter Bane Nor til de politiske signalene? 

 

Ser en på alle informasjonsmøter der Bane Nor har presentert sitt 

arbeid, startet Bane Nor opp med å redegjøre for alternativ Vest de 

fleste gangene. De brukte flest foiler på Vestre alternativ, og lengst 

tid. Etter hvert økte motstanden til Bane Nor sin utredning, fordi den 

ikke var profesjonell nok. Dette ble ytterligere forsterket når 

utenlandske arkitektfirmaer ble leiet inn for å fortelle hvor fint det 

ville bli med Vestre Alternativ. Folket gjennomskuet Bane Nor. 

 

 

Jernbane tekniske forutsetninger. 

Side 29. «i prosjektet skal det også planlegges for en ny 

stasjonsløsning i Hamar. Stasjonsløsningen skal utformes for å 

håndtere gjennomgående tog på Dovrebanen i begge retninger, 

vending av indre Inter-City tog (tog som skal snu på Hamar) og 

vending av tog fra Rørosbanen. I tillegg skal det ses på en 

stasjonsvariant som ivaretar muligheten for at indre InterCity-tog kan 

kjøre direkte videre til Elverum i fremtiden og vende der». 

 

Med 7 spor på Hamar stasjon- Vest, med vending av tog, og lengre 

opphold på stasjonen, vil Vest-alternativet frigjøre mindre areal til 

samfunnsnyttige formål enn dersom Øst C velges. Etableres det nye 

bolig/nærings strukturer syd for Hamar stasjon, de nærmeste årene, 

vil støy fra stasjonsområdet, spesielt under anleggsfasen, men også 

fra godstog være skjemmende for bebyggelse mot syd. 
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4.3. Hamar by. 

Bilde 4-5 side 33.   .... «De lange gatene følger strandlinjen, mens 

tverrgatene har Mjøsgløtt». Sikten fra tverrgatene er mindre enn 

Mjøsgløtt, dersom en står nederst i tverrgatene eller i Strandgata. Se 

også bilde 5-1-2, side 48. Her har sikten blitt helt borte i venstre siden 

av bildet. Er målet å se Mjøsa eller hva? Bilde 5-1-13, side 49, viser 

hvordan en kan manipulere utsikten. Står en nede i Strandgata i 

krysset med Håkons gate, vil sikten mot Mjøsa helt noe annet. 

 

Side 40. Trafikalt knutepunkt.   

«Dagens trafikale funksjoner beholdes som i dag, med innfarts-

parkering med plass til 200 biler langs Stangeveien». Bygger en for 

økt trafikk på jernbanen og flere personbiler som kan parkeres? I dag 

er det ca 250 biler som er parkert på jernbanens parkeringsplass og 

på områder i nærheten.  

Jernbaneverket forventet ved utbygging av Eidsvoll og Eidsvoll Verks 

nye stasjon å skape nok parkeringsplasser. I ettertid viser 

Jernbaneverkets prognoser ikke kunne være riktige. I dag er det flere 

hundre biler på begge stasjonene i Eidsvoll.  Antatt behov på Hamar 

stasjon, vil være ca 500 bilparkerings-plasser. 

 

Opprydding og istandsetting. 

Side 40. «spor nordover fra Hamars stasjon fjernes, og fyllingen 

senkes ned på bygulvnivå fra Hamar stasjon til Bryggerirund-

kjøringen». 

Det er ikke noen spor som går nordover fra Hamar stasjon, - men øst 

og- vestover. Bygulvnivå – feil bruk av ord….. 

 

Landskap. 

Side 40.- 7. kapittel. Sitat:» Forming av kystlinjen mot Hamarbukta er 

utredet som vist i Feil! Fant ikke Referansekilden, men andre 

løsninger kan bli aktuelle som følge av mer detaljert planarbeid». 

Meget uheldig at planutredere ikke finner referansekilden. 

Saltvann har kystlinje, ferskvann ikke. Feil bruk av ord.  
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Vannstanden. - Vannhøyden i Mjøsa vil ved uttapping sen høst og 

vinter, føre til tørrlagt Hamarbukta. Tørrlagt Hamarbukt er ikke 

ønskelig.  

 

Forbedringer KDP 2016.  

Side 42. For å få bedre kontakt med Mjøsa, er det spesielt sett på 

senking av kulvert i Hamarbukta og utforming av selve Hamarbukta. 

Sikten fra Enggata, Parkgata, Vangsveien, (se side 48), Håkons gate 

(ved Strandgata) og Sverres gate, vil få redusert sikt ut mot Mjøsa slik 

utsikten er i dag. Riksantikvaren har også tidligere påpekt dette. 

Vestre alternativ er i hovedsak «ytterligere senket» og ivaretatt, sier 

Bane No.  

Utsikten, slik riksantikvaren har påpekt, langs Strandgata fra Hamar 

stasjon og vestover, vil ved Vest-løsning ødelegge mye av utsikten til 

Mjøsa. Dette har riksantikvaren påpekt. Forventer innsigelse.  

 

5.10.1. Alternativ Vest.  

Vest- alternativet er beregnet til å ta lengst byggetid, beregnet tid er 

8 år. 

Side 66-67. Etablering av byggegrop vil medføre tunge og omfattende 

anleggsarbeider i for bindelse med mudring i Hamarbukta, etablering 

og avstiving av geotekniske støttekonstruksjoner, betongarbeider og 

terreng arbeider. Det vil være naturlig å etablere riggområde mellom 

fremtidig utbygging av strandpromenade og stasjonen. I tillegg må 

det etableres riggområder for tunelldriving. 

Arbeidene fra Hamar stasjon og vestover, slik jeg har fått opplyst, vil 

medføre lange perioder med 3 skifts arbeid. Alternativ Vest vil kreve 

omfattende støttekonstruksjoner. Nedpressing av stålplater vil foregå 

over lengre tid og krever i tillegg fjerning av mye masse. 

 

Støy i Hamars tetteste boligområde er ikke å foretrekke. Hamar har 

tett boligbebyggelse langs Mjøs. Hamars befolkning må ikke utsettes 

for støy utover lovlige verdier. Området ved Koigen er Hamars mest 

brukte rekreasjonsområde med mange besøkende. Koigen må ikke 

brukes som anleggsområde. 
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5.8.4 Stangeveien under banen. Alternativet Øst C.  

S 64. «Varianten innebærer at Stangeveien senkes under jernbanen. 

For å kunne lede Stangeveien under jernbanen må sporet heves 

sammenlignet med hovedalternativet. Stasjonen vil da måtte ligge 3 

meter høyere enn i hovedalternativet» sier Bane Nor. 

Dersom rundkjøringen på Stangeveien flyttes lengre inn på land, (slik 

Bjørklund, Skjelseth og Opaas viser i sin modell), vil Stangeveien ligge 

lavere nede i terrenget. Masseoppbygging av Stangeveien reduseres 

betydelig, og Stangeveien vil da være til bruk under hele 

byggeprosessen. Stangeveien behøver ikke å stenges i lengre tid som 

Bane Nors sitt forslag viser. Dersom Stangeveien legges noe lavere 

ned i terrenget, vil en heller ikke ha behov for så store 

masseoppbygginger langs Vikingskipet, som Bane Nor sitt kart viser.  

Tunellinnslaget ved Diesen kan da starte rett etter Ramsar området. 

Bruk av landbruksareal vil bli betydelig mindre, bare noen få dekar.  

 

5.10.2.1. Stenging av veier i anleggsfasen  

Dersom jernbanelinja heves mindre enn 3 meter, (ca 1 m), vil 

jernbanesporet kunne gå inn i tunell rett etter Ramsar området. 

Dette vil føre til lavere pilarkonstruksjon og oppfylling av på Rv 25 og 

mindre behov for stenging.. 

 

5.10.2. Påvirkningen av togtrafikken 

Flyttes jernbanelinja lengre inn på boligområdet, i skjæringen ved 

Disen, vil det nye jernbanesporet gå i ytterkant av Ramsar området. 

Dette er en enklere og rimeligere løsning, og landbruksareal spares.. 

 

s. 70. I Østalternativet kan en nesten bygge hele den nye stasjonen i 

tre faser, uten å måtte forstyrre trafikken på den eksisterende banen 

ut over koblingsbrudd. Den nye stasjonen tas i bruk etappevis for å 

kunne opprettholde trafikken på Rørosbanen. Forbindelsen for 

godstog mellom Elverum og Lillehammer opprettholdes i 

direkteforbindelsen mellom den nye og gamle stasjonen det meste av 

byggetiden.  
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Østalternativet er klart mye bedre enn Vest alternativet. Vest 

alternativet vil krever mange omfattende byggetekniske løsninger, 

som vil påvirke trafikk på veg og bane mye mer. Støy på boligmiljøene 

fra anleggsmaskiner vil være betydelig med valg av Vestre alternativ.  

(se også pkt 6.2.1.1 Bane Nor) og egne kommentarer side 6 pkt 

5.10.1. 

 

5.10.3 Koigen. side 67. Anleggstrafikken skjer gjennom 

Hakabekkvegen, Bryggerirund-kjøringen og Storhamargata. Dette er 

gater med mye trafikk i dag. Med ytterligere trafikkbelastning vil 

dette skape store trafikale vansker for trafikk til og fra byens sentrum 

og til næringsdrivende og boliger på Hamar vest. 

 

6.2. Samfunnsøkonomisk analyse  

S 73. For alle prosjekter som forventes å gi vesentlige nytte- og 

kostnadsvirkninger, herunder vesentlige budsjettmessige virkninger 

for staten, skal det gjennomføres en analyse i samsvar med gjeldende 

rundskriv for samfunnsøkonomisk analyser. I tillegg skal forskrift om 

konsekvensutredninger ivaretas. Denne skal sikre hensynet til at miljø 

og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og 

når det tas stilling til om, og hvilke vilkår, planer skal gjennomføres. 

 

Samfunnsanalysen som ble presentert på informasjonsmøte 14.01. 

2020 viste beskrivelse av trafikkmønsteret til Hamar jernbanestasjon. 

Analysen var basert på undersøkelser over to dager, med bruk av 

spørreundersøkelse. 

 

I et vitenskapelig perspektiv, burde en ha blitt forlagt mål for 

undersøkelsen, hvilke innsamlingsmetoder som var vurdert, hvilken 

metode som var valgt, og begrunnelse forvalg av metode. 

Samfunnsanalysen som her er brukt for å framskaffe informasjon om 

Vest alternativet, er ikke valid, og bør ikke brukes. Det er for mye 

usikkerhet, da undersøkelsen bare foregår over to dager. Analysen 

tallfester bruk av Vest alternativet, der en i hovedsak omtaler 

arbeidsplasser i kvadraturen.  
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Samfunnsøkonomisk analyse som ble presentert tok for seg bruk av 

Hamar sentrum i dag og med henvisning til brukere som i hovedsak 

benytter kvadraturen i Hamar som arbeidsplass. Hamar by har hatt 

den største befolkningsutviklingen av byene i Innlandet i flere år. 

Mange nye arbeidsplasser innen offentlig forvaltning er etablert. 

Totalt er det etablert ca 1000 nye arbeidsplasser de siste to årene. I 

tillegg har kommunene rundt Hamar, Stange og Ringsaker, 

tilrettelagd mange nye boligfelt helt inntil Hamars bygrense. Bil til 

Hamar stasjon benyttes. 

 

En samfunnsøkonomisk analyse burde også vært utviklet for 

alternativ Øst. Undersøkelsen burde omfattet konsekvensene av nye 

boliger rundt Hamar og fortetting inne i Hamar by de nærmeste 40-

50 år. I tillegg er Hamar regionhovedstad, Innlandets hovedstad, og i 

stor utvikling. Hamar er et kraftsenter for Innlandet. Skal innsamling 

av data basere seg på dagens situasjon, eller skal en også tenke, 

hvilken utvikling Hamar står overfor. Hvordan vil utviklingen prege 

byen, og hvilket behov av offentlig transport vil Hamar og regionen 

ha, de kommende 40- 50 årene, må være av stor betydning. 

 

Det arbeides videre for at Hamar skal bli universitetsby (har 

høyskolestatus i dag). Dessuten er Hamar regionhovedstad og det 

arbeides for å få nytt sykehus i byen. Hamar har tidligere hatt 3 

sykehus i bykjernen. I tillegg er Hamar et senter for offentlig 

administrasjon, for domstolene i innlandet, for politiet, og for finans- 

og forsikring. I Hamar finnes flere gode forskningsmiljøer.  

 

Hamars har i lang tid vært makt- og administrasjonssenter for 

Innlandet. Fra 1100- tallet var det katedralskole som en del av 

Hamars gamle bispesete. På 1800-tallet ble landets første 

folkehøyskole etablert på Sagatun og Hamar Seminarium 

(lærerskole). 
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6.2.1.2. og 6.2.1.3. Investeringskostnader 

s. 74. Det er forventningsverdien for investeringskostnaden som skal 

legges til grunn i den samfunnsøkonomiske analysen. Forventet 

kostnad består av en basiskostnad og et usikkerhetstillegg. 

Usikkerhetsnivået skal være tilpasset plannivået, i tillegg kan 

prosjekter langt fram i tid gi større usikkerhet.  

 

Velges Østre alternativ vil salg av areal syd for Hamar stasjon ned mot 

Mjøsa gi store inntekter til Bane Nor. Dette er ikke tatt med i kalkylen 

til Bane Nor.  Beregner en forsiktig med 600 millioner, vil Øst C 

alternativet være klart best og rimeligst. 

 

Kostnader for Øst A og C og Vest (side 75) viser bare en kostnadssum. 

Dersom alternativene skal vurderes er det en forutsetning å kunne 

bryte ned sluttsummene slik prosjektene er bygget opp. Er det ikke 

åpenhet om delsummene, er det vanskelig å sammenligne de 

forskjellige arbeidsprosesser og materialkostnader. Det er politikerne 

som skal fatte vedtak om det beste alternativ sett i lys av Hamars 

framtidige utvikling. De må få alle relevante kostnadssummer 

fremlagt.   

 

Avsluttende kommentarer.  

Støy. 

Alternativ Øst C vil påføre Hamars befolkning vesentlig mindre støy 

enn Vest. Støy i Hamars tetteste boligområde er ikke å foretrekke. 

Hamar har tett boligbebyggelse langs Mjøsa, og støyproblematikken 

er et viktig element i vurdering av Øst eller Vest.   

 

Grunnarbeider 

Det er kompliserte og omfattende byggearbeider for både Øst- og 

Vest alternativet. Alternativ Øst omfatter en stor bruløsning over R 25 

ved Diesen. Flyttes rundkjøringen for R 222 lengre inn mot dagens 

jernbanelinje til Elverum, kan R 222 og jernbanen legges lavere i 

landskapet.  Legges utredningen fra Bjørklund, Skjelseth, og Opaas til 

grunn, vil det medfører lavere kostnader på Stangeveien og vesentlig 
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mindre oppfylling av masse langs Vikingskipet. Jernbanelinja vil 

dessuten da kunne gå inn på Diesen på et lavere nivå. Vest 

alternativet. 

 

Alternativ Vest omfatter store og kompliserte grunnarbeider. 

Arbeidene fra Hamar stasjon og vestover vil kreve uttak av store 

mengder masse og montering av store støttekonstruksjoner. 

Nedpressing av stålplater og avstiving av konstruksjoner er en del av 

arbeidene. Dette vil foregå over lengre tid. Byggetid er estimert til ca 

8 år. Oppbygging av tilkomstvei og flytting av jernbanespor på Vest 

alternativet, vil øke støymengden for beboere. Fra Koigen og vestover 

vil det bli store og omfattende inngrep i landskapet. Området ved 

Koigen er Hamars mest brukte rekreasjonsområde med mange 

besøkende. Koigen må ikke brukes som anleggsområde. Vil virkelig 

Bane Nor utsette store deler av Hamars befolkning for så mye støy, at 

det går utover trivsel, bare fordi de vil anbefale Vestre alternativ? 

 

Hamar, 30.01. 2020. 

B. Erik Hjorth 



 

Høringsuttalelse om foreslått kommunedelplan for dobbeltspor i Hamar. 

Bane Nor anbefaler at dobbeltsporet i Hamar legges i trase vest, og etaten frarår trase øst. 
Det er jeg helt enig i. Trase øst for dobbeltspor i Hamar ødelegger gårdene Børstad og 
Tommelstad.  

Matjord er en truet ressurs både i Norge og verden. Det skjer mens millioner sulter, og tørke 
og andre naturkatastrofer ødelegger mye avling.  Stortinget har vedtatt at mye mindre 
matjord enn før skal bygges ned. Da er det ubegripelig at en del politikere i Hamar vil legge 
dobbeltsporet i trase øst og ødelegge matjorda på Børstad og Tommelstad. 

Jeg ber kommunestyret velge trase vest. Det alternativet tar ikke noe matjord. Traseen vil gå 
i senket kulvert i Hamar-bukta og i tunnel fra Hamar Bryggeri til Jessnes. Ved sentrum følger 
det dagens spor. Det sporet fungerer godt. Også derfor bør dobbeltsporet bygges der. 

Deler en jernbane gården i to, blir jorda på nedsida av banen vanskelig å drive. Ved deling av 
gården står mange flere mål med matjord i fare enn som går med til selve dobbeltsporet. 

Deles Tommelstad i to, blir gården utsatt for et sterkt press for å bygges ned med boliger og 
bedrifter. 

Begge alternativene i trase øst truer framtida for Tommelstad. Det tar flere år å bygge 
kulverten og få matjorda på plass igjen. Dessuten trenger jorda over kulverten mange år før 
den igjen er like dyrkbar som nå. I verste fall blir den det aldri. I byggeperioden blir det 
umulig eller svært vanskelig å drive jorda over og nær kulverten. 

Bane Nor foreslår å legge dobbeltsporet i trase vest fordi det er best for miljøet, de reisende, 
byutviklingen, naturmangfoldet og landbruket. Trase øst er dårligere på alle områdene. Jeg 
håper at Hamars politikere tar det inn over seg og stemmer for trase vest.  

Jeg sender med en illustrasjon fra Bane Nor. Den viser godt hvor hardt trase øst går ut over 
gården min. 

 

 

 

Henrik Engen 

Gårdbruker
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Fra: Knut tomter <knu-tomt@online.no>
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Emne: Jernbanesaken

Kategorier: GRO

Jeg foretrekker VEST og at den nåværende traseen gjennom Hamar beholdes. 

Hilsen Knut Tomter, 2319 Hamar 

 

Sendt fra min iPad 



Høringsuttalelse jernbane 
 
Begge alternativer er nå bedre utredet enn tidligere og alternativene  har ulike fordeler og ulemper. 
 
I vest-alternativet har en tatt alvorlig protestene fra forrige runde og fått senket banen og kuttet ut krav om 
høy bebyggelse over kulvert nær stasjonen. Dette gjør alternativet mer akseptabelt enn i forrige runde 
 
Også øst-alternativet er bedre nå. Når det gjelder øst må eventuelt C- alternativet velges. A-alternativet er 
ikke akseptabelt. Det ene er hvor mange daa dyrket mark som det er at beregnet går med. Men alternativ A 
vil dele opp både Børstad og Tommelstad på en slik måte at det vil lage store driftsproblemer og legge et 
stort press på utbygging av større deler av eiendommen. Alternativ øst blir mer akseptabelt hvis en kan 
omarbeide slik at forslag fra Bjørklund m.fl. om å bytte mellom jernbane eller veg øverst både i Vangsvegen 
ofg Stangevegen.  Dette kan bl a  begrense ulempene de voldsomme konstruksjonene disse krysningene 
medfører. 
 
Ut fra en helhetsvurdering vil  undertegnede vil  foretrekke vest ut fra: 
 

1. Byen har etter at jernbanen kom forholdt seg til at den ligger der. Dette gjelder hvor 
sentrumsbebyggelsen er plassert  og hvordan utbyggingen ellers har skjedd. Et øst-alternativ vil bl a 
skjære seg gjennom Disen-område og krysse innfartsvegene, som er etablert på andre forutsetninger, 
på en brutal måte. 

 
2. Krysningen av Vangsvegen for alternativ Øst vil være en voldsom konstruksjon som det er ønskelig 

å unngå i Hamar. Krysning av Stangevegen vil også bli berørt av vest med tilsving for Rørosbanen, 
men på en mindre brutal måte enn øst-alternativet. 

 
3. Næringsområdet på Åkersvika og dels Midtstranda utgjør viktige næringsområder til den type 

virksomhet som må erstattes utenfor byen og med en mer ugunstig beliggenhet. 
 

4. Med de høyder en nå har fått på kulvert foran byen mener jeg det er akseptabelt selvom en fjerning 
av jernbanen ville vært det beste. 

 
5. Vest er byutviklingsmessig best ihvertfall på kort og mellomlang sikt. Selvom en planlegger jernbane 

i et 100-års perspektiv, er det viktig å tenke på hvordan det skal fungere de første 50 årene også. Selv 
med vekst i tråd med kommuneplanens målsetting er det begrenset hvor mye som bygges pr år i 
Hamar. 

 
6. Konsekvens av båndlegging av i alternativ vest er mye mindre enn i alternativ øst på grunn av at 

dette i hovedsak er båndlagt av jernbane allerede idag. Ikke minst er det viktig når gjennomføring er 
usikker. 

 
7. Mulighet  for etappevis utbygging er viktig i et så usikkert prosjekt. Det er en fordel hvis en kunne få 

bygd dobbeltspor fram til stasjonen med undergang under alle sporene til Tjuvholmen som 
utviklingsområde. Dette vil være en fordel for det store utbyggingsområde utenfor jernbanen som en 
regner med å komme igang med ganske snart. Vil vel i tillegg redusert sårbarhet ved at en fikk 
dobbeltspor over Åkersvika. 

 
8. Fordel at de fredede jernbanebygninger og anlegg knyttes opp til jernbane i drift. 

 
 
Mvh 
Odd Lindstad 
Falsensgate 11 B 















Bane NOR 
Biskop Gunnerus' gate 14 A 
0185 Oslo 
 
Att.: postmottak@hamar.kommune.no 
 
 
         Furnes, 04.02.2020 
 
 

 
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse og merknader til Bane NORs forslag til 
kommunedelplan for parsellen Hamar: Åkersvika – Brumunddal  
 
Jeg viser til Hamar kommunes arbeid med kommunedelplanen for dobbeltspor og ønsker herved å gi 
min høringsuttalelse til Bane NORs forslag til kommunedelplan for prosjektet «InterCity Dovrebanen 
v/parsellen Hamar: Åkersvika – Brumunddal. Mine anmerkninger går spesielt til vedlegget «ASV 
Stedsanalyse». 

 
Tema 1 – Sentrumsutvikling over tid 
Vi som bor og/eller arbeider i Hamar by har sett at sentrum har utviklet seg i betydelig grad de siste 
20 årene – spesielt mtp. den geografiske forflytningen av arbeidsplasser østover i byen: 
 

• I 2001 ble Hamar Rådhus med sine mange hundre ansatte forflyttet østover fra Strandgata til 
Vangsvegen 51 

• I 2009 ble Hamar Politistasjon med sine drøyt 200 ansatte forflyttet østover fra brygga/-8-
metersplanet til Vangsvegen 155 

• I 2014 ble Hamars største kjøpesenter CC Hamar med til sammen 750 ansatte etablert øst for 
sentrumskjernen i Vangsvegen 62 

• I løpet av de siste 5 årene har flere større kjedebutikker blitt etablert østover langs 
Vangsvegen, i retning Vikingskipet og Midtstranda. Eksempler på dette er XXL, Lefdals 
elektromarked, Jula og Skousen 

 
I Bane NOR sin stedsanalyse finner jeg ingen informasjon om analyse av arbeidsplassene sin 
forflytning. Min anmerkning går derfor på at ASV Stedsanalysen bør tatt inn et avsnitt som hadde 
ivaretatt dette - f.eks.: «De siste 20 årene er større arbeidsplasser som Hamar Rådhus, CC Hamar 
og andre flyttet lenger unna dagens jernbanestasjon - i retning Midtstranda og E6. En mulig 
utvikling vil være at flere arbeidsplasser flytter etter i tiden fremover.» 
  
 
Illustrasjonen på bildet nedenfor viser i hvilken retning arbeidsplasser og handel har forflyttet seg i 
Hamar de siste årene: 
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Tema 2 – Omlandets betydning ift. bruk av jernbanestasjonen i Hamar 
Når man rapporterer om populasjonen i Hamar by, regner man også inn populasjonen i forstedene 
Ottestad (i Stange kommune) og Ridabu. Hamar by har ca. 30.000 innbyggere, men ca. 8.000 av disse 
er bosatt i Stange kommune sør for byen (på andre siden av Åkersvika). Stangebrua mellom Ottestad 
og Vikingskipet hadde 12.200 bilpasseringer i 2012 (Cowi – Trafikkanalyse for Hamar tettsted, mars 
2013). «Stortettstedet» Hamar/Hamar-regionen hadde 91.015 innbyggere pr. 1. januar 2015.  
 
Disse tallene viser at dobbeltsporet jernbane vil bli benyttet av langt flere mennesker bosatt utenfor 
Hamar by enn dem som bor i byen. Derfor må en fremtidig jernbanestasjon plasseres strategisk ift. 
innfartsårene E6, Vangsvegen og Stangevegen. Dette hensynet mener jeg er langt viktigere enn det 
som fremkommer i Bane NORs trafikkanalyser. Min anmerkning her er mere et spørsmål: I hvilken 
grad ivaretar Bane NOR sine rapporter hensynet til at det største kundegrunnlaget til en ny 
jernbanestasjon ligger utenfor både optimal gangavstand og tilfredsstillende kollektivtilbud?  
 
 

 
 
 
Tema 3 – Bruk av sykkel og gange ift. nasjonale mål.  
Målsetningene om mer miljøvennlig transport til og fra en ny jernbanestasjon er viktige, og Bane 

NOR mener dette er et godt argument for valg av trasé gjennom Hamar. Imidlertid kan det synes som 

at hensynet til fremtidens mobilitet ikke er ivaretatt i Bane NORs rapporter. Med fremtidens 

mobilitet tenker jeg på togpassasjerenes prefererte transportmiddel til og fra jernbanestasjonen. Min 

anmerkning er også her formulert som et spørsmål til Bane NOR:  



I hvilken grad har Bane NOR i sine analyser og rapporter ivaretatt sannsynligheten for at nye, 

miljøvennlige transportmidler (både kollektive og private) vil dekke en større og større del av 

transportbehovene til og fra en ny jernbanestasjon. Med nye, miljøvennlige transportmidler 

menes: 

• Selvkjørende el-shuttlebusser 

• El-sparkesykler 

• El-biler 

• El-scootere 

Jeg ser frem til å følge med den videre prosessen med prosjektet. 

 

 

Vennlig hilsen 
Øystein Vasaasen 
oystein.vasaasen@gmail.com 
Tlf 476 89 583 
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Jernbanesaken:  
 
Innspill til saken. 
 
Jeg anbefaler alternativet Øst med stasjon i nærheten av Vikingskipet. I 
utredningsmateriellet fra Gehl arkitekter ble en stasjon i øst en attraktiv plass for å 
etablere flere nye arbeidsplasser/ kontorer som er i nærheten av stasjonen.  
 
Dermed forutser jeg at en del arbeidsplasser/kontorene flytter retning Vikingskipet. 
På sikt vokser nytt stasjonsområde og Hamar sentrum inn i hverandre. Mennesker 
som bor rundt Hamar, som for eksempel i Ottestad, kan enkelt sykle til stasjonen og 
ta toget.  
 
Per i dag er stasjonen ikke en magnet for å ha flere mennesker i sentrum. På en 
lørdag er det lite folk i sentrum, men mye på CC stadion. De har da kommet med bil, 
gående eller med buss, stort sett.  
 
På vestsiden blir Hamar hardt rammet av en byggeperiode på 9 år hvor de indre 
filetene er en byggeplass. Koigen blir berørt og alle parkene.  
 
Jeg synes den nye planen for Vest, hvor terrenget er senket en del, er en mye bedre 
utredning enn den som lå der fra før. Men allikevel former jernbanelinjen et skille 
mellom Hamar sentrum og Mjøsa som blir unngått med alternativet Øst.  
 
 
I Brumunddal ser vi effekten fra et skille som E6 er mellom Mjøsa og bygda. I Hamar 
har vi den muligheten fra den fine plasseringen byen har til Mjøsa og den 
opprinnelige kvadratstrukturen. Strandsonen på Hamar er en del slitt og trenger en 
oppgradering, det er helt klart. Åttemeter-området har ventet lenge på en ombygging/ 
omforming. Planer for ombygging ligger i tidligere rapporter.  
 
Det er vel en fordel å slippe den store mengden med biler i sentrum som skal til 
stasjonen? 
 
Nye attraktive forbindelser med den nye stasjonen må være på plass. Gjerne grønne 
alleer som er egnet for gående og syklende og som er en forbindelse med sentrum. 
De nye forbindelsene er veldig viktige for en framtidig trivelig by, og for min del kan 
noe bygningsmasse som står i veien for det, muligens rives. Gammel jernbanetrasè 
kan da også bli en fin grønn allè.  
 
Hvis allikevel alternativet Vest blir valgt, da vil jeg se mer hvordan parkene blir 
ivaretatt både under byggeperiode og etterpå. Det gjelder Jernbaneparken, 
Strandgateparken og Bryggeriparken. De er mest sårbare for sine gamle trær. 
Koigen er litt enklere å bygge opp.  
 
Skal stasjonsbygningen gjenbrukes eller tas bort og erstatte? I planer står det at en 
ny stasjon skal komme i samme område, men det vil ikke si at det er samme 
bygning? 
 
Mvh  Annebeth Bakker 



Hamar 5. februar 2020 

Høringsuttalelse dobbeltspor gjennom Hamar 

Egentlig hadde jeg ikke tenkt å komme med noen innspill til dobbeltspor gjennom Hamar. 
Men når jeg ser at Bane Nor har kommet med innsigelser til østre trasé, med ny stasjon ved 
Vikingskipet frister det å komme med noen bemerkninger. 
Bane Nor har fra første stund hatt liten vilje til å utrede, og godta forslag til den østre trasé. 
Det er derfor ikke uventet at de nå også går i mot denne løsningen. 
Det synes som om Bane Nor bare legger til grunn dagens trafikkmønster, og ikke hva som vil 
være situasjonen i framtiden. Vi skal nå bygge jernbane for mange år framover og må derfor 
ta hensyn til hvilken utvikling vi vil stå over for. 
Det er mulig at mesteparten av de som i dag benytter jernbanen til og fra Hamar skal, eller har 
tilknytning til sentrum i en eller annen form, går eller sykler. Men da er det ikke tatt hensyn til 
alle pendlerne hvor flesteparten benytter bil eller buss til og fra stasjonen. 
Vi må huske på at den nye stasjonen også skal betjene naboområdene og ikke bare Hamar 
sentrum. 
Ved å plassere en ny jernbanestasjon ved Vikingskipet vil en, for det første, unngå å lokalisere 
store trafikkmengder inn i sentrum av Hamar.  
Det hevdes at ved å plassere stasjonen ved Vikingskipet vil det bli for stor avstand til sentrum, 
og de reisende må benytte buss.  
I framtiden vil vi få førerløse busser som kan kjøre kontinuerlig fram og tilbake til dagens 
sentrum, om dette skulle være ønskelig. 
Ved en østlig løsning kan vi få en ny og stor hensiktsmessig skyss-stasjon som også kan 
betjene fjernbussene. Som kjent stopper ikke disse på Hamar i dag. 
Ved bygging av en østre linje vil dette i stor grad kunne gjennomføres uten at den øvrige 
togtrafikken påvirkes. 
Tilsving til Rørosbanen vil også få en mer funksjonell utforming, i begge retninger ved en 
østre linje. 
 
Dersom den vestre linje skulle bli valgt vil strandsonen med Koigen og omliggende områder 
være svært lite attraktive områder i den lange anleggsperioden, Dessuten er det lite ønskelig 
med den store anleggstrafikken i Strandgata, som dette vil medføre. 
 
Skal en dømme etter alle debatt-innleggene i HA vil jeg tro at mine innspill ikke inneholder 
nye momenter. Men jeg ber om at lignende innspill, som støtter den østre linje, legges til 
grunn for en avgjørelse om dobbeltspor gjennom Hamar. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Hallvard Nordhagen 
Furubergvegen 2315 Hamar 



 

Høringsuttalelse dobbeltspor. 

Et forhold som har vært lite påaktet i øst/vest-spørsmålet, så langt undertegnende har kunnet 
se, er det faktum at styret i Helse Sør-Øst har vedtatt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Om det 
noen gang blir slik gjenstår å se, men det vil være lurt å ta høyde for dette i den videre 
planlegging av jernbanetrasé. For det et vel en stor sannsynlighet for at Moelv vil velges som 
lokalisering, framfor Biri, nettopp på grunn av nærheten til jernbane.  

Et hovedsykehus vil bli Innlandets største arbeidsplass og vil generere et stort antall 
arbeidsreiser daglig. 

Ved å velge en vestlig trasé gjennom Hamar kan man få en direktelinje Elverum/Rena – 
Moelv, uten omstigning. 

Ved en østlig trasé vil en omstigning på Hamar ta en forholdsmessig så stor del av den totale 
reisetid at det ikke er regningssvarende.   

På samme måte vil en vestlig trasé generelt knytte Innlandet tettere sammen enn hva et østlig 
linjevalg vil gjøre. 

 

Med hilsen 

Jan Strømnæss



Høringsuttalelse dobbeltspor  
V/ Kjell H. Bjørklund, Asbjørn Opaas, Gunnar Skjeset              Hamar, 12.02.20 

Innledning 

Vår høringsuttalelse konkluderer med en klar avvisning av Bane Nors alternativ Vest og en  
sterk anbefaling om å gå videre med alternativ Øst C. Øst A må avvises pga mye større 
matjordbeslag og øvrig miljøpåvirkning på Børstad. 

Vårt syn er begrunnet i nedenstående punkter som dreier seg om både ulemper og fordeler 
ved alle traséalternativer. 

1. Hamars identitet og kvaliteter som Mjøsby 
I sin anbefaling av VEST og fraråding av ØST utelukker BN, for all overskuelig framtid,   
muligheten til å utvikle Hamar i pakt med byens geografiske og historiske egenart, 
som er unik blant Mjøs-byene,.  
Det historiske byplangrepet var nettopp basert på nærheten til Norges største innsjø 
og gir byen ideell orientering mot vest og syd.  
Da jernbanen ble lagt langs byens strandlinje på slutten av 1800-tallet, var løsningen 
også omstridt, men ut fra datidens transportmessige, økonomiske og også politiske 
vurderinger kan valget forstås.                                                                                                                                               
I dag prioriteres derimot en attraktiv og tilgjengelig strandsone, i nærkontakt med 
bysentrum, over hele verden - i byer som har denne muligheten.                                                                                                                                 
Hamars forutsetninger ved bibehold av Hamar-bukta og med en bystruktur som 
åpner seg mot Mjøsa og Tjuvholmen, er optimale.                                                                                                                                             
I BN’s egen utredning av «ikke prissatte konsekvenser» bekreftes det at den negative 
innvirkning VEST vil få på Hamars sentrumsidentitet er vesentlig, men dette er lite 
vektlagt i konklusjonene. 
 
Konkret er følgende fysiske konsekvenser av kulvert i bukta særdeles uheldige: 
 
-En overdekket kulvert i fylling, 250 m utenfor eksisterende strandlinje, fjerner 
Mjøsa fra byen, både visuelt og fysisk. BNs påstand om at løsningen i Hamarbukta er 
vesentlig forbedret i forhold til tidligere forslag, er villedende – senkningen av  sporet 
får ikke avgjørende betydning for det vide utsynet ettersom kulverten ligger like langt 
ut som før og høyden ved kulvertinngangen bestemmes av nødvendig flomsikring og 
andre sikkerhetstiltak. 
-«Vannspeilet», som skal gi et inntrykk av delvis bibeholdt strandlinje, vil i store deler 
av året være helt avsondret fra Mjøsa og nesten tømt for vann.  Det er også i 
sommersesongen uaktuelt for båttrafikk pga kun en knapp meters dybde ved enden 
av synlig kulvert ved høyeste regulerte vannstand og tørrlegging i lange perioder . Vi 
kan ikke se at realisering av en teknisk og estetisk fungerende løsning er integrert i 
kulvertprosjektet, men tvert imot overlatt til Hamar kommune å gjennomføre og 
finansiere. 



-Nedkjøringen for togene fra stasjonen mot kulvertåpningen i Strandgateparken, rett 
utenfor Vangsvegens forlengelse, vil utgjøre et stort sår i landskapet, midt i sentrum, 
og avslutter den barrieren hele stasjonsområdet – helt fra Espern - utgjør.   
-Adkomstveg til Tjuvholmen – og til nye utbyggingsområder på utsiden av 
nåværende og ev. ny stasjon Vest, er av Bane Nor planlagt som forlengelse av 
Vangsvegen, tvers over Strandgateparken og over kulverttoppen ved 
kulvertåpningen. Vegen skal så føres videre utenfor fyllingen ca 250 m mot øst før 
den når «roten» av Tjuvholmen og går videre til framtidige utbyggingsområder. 
Etter vår mening en byplanmessig, landskapsmessig og kommunikasjonsmessig 
særdeles lite funksjonell løsning. 
-Skibladner, vår stolthet og Mjøsas store attraksjon, blir henvist til ny brygge på 
utsiden av kulverten med dårlig tilgjengelighet, og ute av syne fra store deler av byen. 
Samspillet mellom turistbusser og båten forverres. 
-Bevaringsverdige deler av Nestlébygningene, klokketårnet, eiketrær og øvrig 
miljøskapende vegetasjon på Høiensalodden må fjernes. Misvisende illustrasjoner 
underslår disse realitetene.  

Vi slutter oss til kommunedirektørens anførsel i sitt saksframlegg, pkt. 3.3.3 – der det bl. a. 
heter : «En utfylling i Hamarbukta utfordrer samspillet mellom bystruktur og landskap» og 
«Hele kulvertryggen vil utgjøre et dramatisk landskapsinngrep…» 

2.  Stasjonsplassering  
Hovedbegrunnelsen for Bane Nors motstand og innsigelse mot trasé Øst ligger i synet på 
viktigheten av «sentral stasjon». I dette støtter de seg på nasjonale føringer om 
knutepunktutvikling o.a. 

Vi mener for det første at disse argumenter, i forhold til de positive aspekter som framfor alt 
en frigjort strandsone foran sentrum innebærer for byens innbyggere, er tillagt alt for stor 
vekt. 

For det andre mener vi at de nasjonale føringer på dette området primært er anvendelige på 
større byer med et stort antall boliger og arbeidsplasser som er kompakt utbygget og innen 
rekkevidde av effektiv kollektivtransport (trikk, tunnelbane m.v.) som ikke belaster bylivet. 
For en regionhovedstad og regionalt knutepunkt som Hamar, med et stort og spredt omland 
som sogner til jernbanestasjonen, er det tvert imot en stor fordel at tilbringertrafikk – i høy 
grad bilbasert – kan nå stasjonen uten å belaste bykjernen. Når stasjonen også ligger gunstig 
til for å inngå i et effektivt kollektivtransportsystem (buss, førerløs elbiltransport etc.) for 
bykjernen og tilliggende bo- og næringsområder, representerer en stasjon ved Vikingskipet 
en vinn-vinn-situasjon. 

Tilstrekkelig parkeringsareal ved stasjonen, som er kostbart og uønsket i sentrum, men som 
stasjon i Øst legger til rette for, gjør det mer attraktivt å bruke tog! 

Dette framgår av rapport 1367/2014 fra Transportøkonomisk Institutt (TØI). 



TØI har ved undersøkelse av 75 innfartsparkeringer registrert at alle var fullt belagt tidlig på 
morgenen. Behovet var ikke dekket.                                                                                                                                                                                
De konkluderer med at det ville vært mer bilkjøring hvis det ikke hadde vært 
parkeringsmulighet ved stasjonene. 

Det vanligste reisemål fra Hamar er Gardermoen og Oslo.                                                                                                              
TØI påviser grunner til at bil fra bolig til stasjonen og tog videre er en foretrukket løsning: 

- Avhengighet av bil til stasjonen; flere ærender, alder, været, mangelfullt 
kollektivtilbud 

- Vegavgifter og bomring 
- Parkeringsproblemer ved ankomststed 
- Togreisen er miljøvennlig, komfortabel og tiden kan utnyttes. 

Innfartsparkering er i NTP 2010-2019 omtalt som et klimavennlig tiltak ved at det blir mer 
attraktivt å bruke tog. BN synes ikke å ha fått med seg disse politiske føringer. 

En ny jernbanestasjon ved Vikingskipet vil ikke være en perifer, men en «semiurban» 
stasjon. Når det gjelder tilgjengelighet for gående og syklende bruker likevel BN argumenter 
som gjelder for perifer stasjon.  

I Hamar sentrum er det ikke kvadraturen, men bydeler rett utenfor – i høy grad østover, 
primært langs Vangsvegen – som utgjør det største potensial for videre etablering av 
sentrumsnære boliger og arbeidsplasser – en utvikling som allerede er i gang. Det gjelder 
f.eks. Politihus som skal utvides, igangsatt utbygging av Scandic hotell med tilliggende 
kongresslokaler, flere etablerte og også et nyoppført, stort kontorbygg - bl.a. for Vegvesenet  
og planlagt kompakt leilighetskompleks på Disen. 

Denne bygningsmasse og kommende utbygging på ubebygde tomtearealer ligger med 
samme avstand til nåværende stasjon som til ny stasjon ved Vikingskipet. 

En stasjon ved Vikingskipet vil være hovedelementet i et velfungerende trafikk-knutepunkt 
med god kapasitet og god tilgjengelighet for brukergruppene, med godt samspill mellom tog, 
buss, bil, sykkel og gange. Dette er viktige forutsetninger for at målene om trafikkøkning på 
bane og redusert bilkjøring i sentrum og generelt kan nås.  

3. Vesentlige mangler ved utredningen  

Bane Nors konklusjoner og presentasjoner er i for liten grad basert på de underliggende 
delutredninger og faktiske, stedlige forhold. Følgende viktige forhold, omtalt i fagrapporter, 
er lite vektlagt: 

- Øst har enklest anleggsgjennomføring og kortest byggetid 
- Øst har ingen negativ konsekvens for sentrum i anleggsperioden 
- Øst har færre usikkerhetsfaktorer og lavere risiko for kostnadsoverskridelser 
- Øst har lavest negativ konsekvens for tog-avviklingen i anleggsperioden 
- Øst gir mulighet for direkte-tog Elverum-Oslo 

Utredningene er mangelfullt opplyst da tegningsunderlaget (C- tegninger) mangler. Disse er 
helt nødvendige for at man skal kunne gjøre en objektiv vurdering av kommunedelplan-



forslaget. Det er grunn til å spørre om hvorfor Bane NOR ikke vil legge fram disse 
tegningene. 

Kostnadsanslagene er ikke spesifisert og er etter vårt syn ikke korrekte. 

BN har ikke oppgitt basiskostnadene og hvilke usikkerhetsdrivere og størrelsen på disse som 
er benyttet i usikkerhetsberegningene for de enkelte alternativer. Dette gjør en objektiv 
vurdering av de fremlagte kostnadsestimatene (P50) helt umulig. 

Det er betenkelig at en kostnadsforskjell på 1,6 milliarder kr (1,1 milliarder kr når tilsving fra 
nord mot Rørosbanen inkluderes) i favør av Øst-alternativet i 2016 – utredningen, nå er 
snudd til en forskjell på 400 millioner kr i favør av Vest. 

4. Forbedringspotensial for Alternativ ØST C 
Den løsning Bane Nor presenterer for Øst er ikke den optimale, men øst-alternativene er 
likevel klart å foretrekke framfor Vest. De har imidlertid fortsatt et stort forbedrings-
potensial. Det er derfor viktig at Øst C blir valgt av kommunestyret i mai, slik at dette 
alternativet kan utvikles i den senere reguleringsplanfasen og ikke bli vraket pga en del 
svakheter ved BN’s løsning. 

Vår gruppe har gjennom lang tid arbeidet fram en justert løsning som vi mener forbedrer Øst 
på en rekke vesentlige punkter. Grepet som utløser nedenstående muligheter er primært å 
forskyve sporet syd for stasjonen noe vestover, lenger inn på land. Det 

- reduserer inngrep i Ramsarområdet 
- minimaliserer matjordbeslag på Børstad/Tommelstad 
- skåner mer av bebyggelsen på Disen 
- optimaliserer kryssløsninger med Vangsvegen og Stangevegen 
- muliggjør et effektivt og differensiert vegsystem på Disenstranda 
- besørger at parkeringsareal for stasjon/skysstasjon/Vikingskipet kan opprettholdes 
- gir bedre plass for «fleksibel» løsning for direktetog Rørosbanen-Gardermoen-Oslo, 

uten merbelastning i Ramsarområdet 
- reduserer behov for vegstenging i anleggsfasen 
- gir lavere kostnader 

Når det gjelder kryssløsninger, er det vedtak i Kommunestyret på at alternativer skal 
videreutredes i reguleringsplanfasen. Bane Nor unnlot å utrede foreslåtte alternative 
løsninger i sin helhet og i sammenheng. 

       Se vedlagt tegningsfil :   «ILLUSTRASJON FORBEDRET ØST.pdf» 

5. Vegsystem i Øst-alternativene 
Bane Nor har i sine utredede forslag for Øst fokus på jernbanetekniske forhold og har ikke 
tatt inn optimalisering av overordnet vegsystem i sine løsninger. Derfor har de endt opp med 
en helt uavklart plan for trafikkavvikling på Disenstranda: 



Åkersvikavegen – i dag en viktig hovedvegstrekning som forbinder Vangsvegen og 
Stangevegen og gir adkomst til Vikingskipet fra begge disse innfartsveger – er blitt en 
kronglete passasje som krysser spor/stasjonsområde både over og under banen og har store 
høydeforskjeller. Vårt forslag til optimalisert sporføring – se ovenstående punkt 4 – gjør det 
mulig å opprettholde Åkersvikavegens nåværende funksjon som en ekstern, ytre ring for 
trafikk som ikke har behov for å kjøre inn i sentrumsgatene. (Både for privat og kollektiv 
trafikk.) 

Samtidig gis det plass for en ny bygate – Disenstrandvegen – som legges på nåværende 
Rørosbanens sporområde og utgjør en indre ring som binder Hamars sentrale bydeler 
sammen. Den gir også bedre trafikkavvikling til/fra Briskebyen og vil naturlig inngå i byens 
interne kollektivtransportnett. 

Stasjon og skysstasjon nås fra begge sider av stasjonen, direkte fra vegene eller fra 
underliggende adkomstpassasjer til perronger. 

6. Byutvikling 
Det som primært skiller de byplanmessige aspektene ved Øst og Vest er – som nevnt 
innledningsvis – den avgjørende åpningen av byen mot Mjøsa, som med Øst-traséen kan 
realiseres helt fra Espern til Koigen. Dermed kan en rekke tverrgater i sentrum føre bylivet 
rett ut mot herlige strandområder med en gjennomgående strandpromenade/sykkelsti som 
binder området sammen, helt til Jessnes. 

Også Østbyens tverrgater kan med Øst forlenges over nåværende stasjonsområde og knytter    
gamle kvartaler med fortettingsmuligheter sammen med store, nye utbyggingsarealer langs 
vannet. Man unngår å skape en avsondret bydel ved Mjøsa, kun kjøretilgjengelig fra planlagt 
bru til Espern og over kulvertinngangen i Strandgateparken. 

For Vest –alternativet er det riktignok – selvsagt - planlagt undergang for syklende/gående 
øst for nåværende stasjonsbygning. Undergangen vil måtte få en lengde på ca 60 m for å 
krysse under stasjonssporene. I tillegg vil høydeforskjellene – ca. 4-5 m ned og opp igjen 
betinge en rampe på nærmere 100 m på hver side – da i tillegg til nødvendig trapp og heis. 

Denne passasjen vil også være hovedadkomst for myke trafikanter til Tjuvholmen, et stort 
rekreasjons- og ev. utbyggingsområde for hele byen.Syklende og gående til ny stasjon ved 
Vikingskipet vil, når Rørosbanen ikke lenger sperrer adkomst østover, få gode adkomstruter 
fra viktige punkter i en videreutviklet by, i høy grad langs Vangsvegen: 

- Gjennom Briskebyen, primært via Andreas Sæhlies gate, fra området ved 
Utstillingsplassen/Scandic, der også Ringgata - samlegate også for myke trafikanter 
fra Hamar Vest, Ajer, Mæhlumsløkka og det nye Ankerhagen – munner ut. 

- Gjennom Hamar Park, fra området ved Fylkeshuset og Statens hus, via Briskebyen til 
ny stasjon. 

- Fra kvadraturen: Langs Stangevegen, gjennom nye spennende boligområder og 
museale minner fra tidligere jernbanedrift, mot ny stasjon 

 



7. Driftsbasen 
Omtalen av «driftsbasen» gir feil inntrykk av konsekvenser.  
Faseplanene for Vest viser at sportilknytningen til driftsbasen kuttes i første kvartal i det 
sjette anleggsåret, og at forbindelsen ikke kan gjenopprettes før i tredje kvartal i det åttende 
anleggsåret. Driftsavdelingen kan neppe akseptere to år uten sportilgang for sitt 
skinnegående utstyr, som betyr at det må etableres fasiliteter et annet sted. Det vil være 
naturlig å bygge ny og mer funksjonell driftsbase før dagens base blir utilgjengelig, hvilket 
også var satt som en forutsetning for bygging av Vest-løsningen i utredningene i 2016. Det 
betyr at opprettholdelse av dagens driftsbase er like uaktuelt for Vest som for Øst. 
 

8. Null-alternativet og trinnvis utbygging 

Det er ikke grunnlag for BN’s positive beskrivelse av «nullalternativet» og «trinnvis 
utbygging» om Vest velges i mai.  BN har bragt inn i utredningsoppdraget - som argument 
for stopp før Åkersvika - en usikkerhet om framtidige bevilgninger. Den alvorligste 
konsekvens av den skapte usikkerhet kan være at det påvirker trasevalget, 
overstyrer totalbildet og alle saklige argumenter for Øst. 

Mulig trinnvis utbygging ble også vurdert i Fagrapport anleggsgjennomføring i 2016. Der er 
parselldele syd for Hamar på eksisterende fylling i Åkersvika (som nå er valgt) nevnt som en 
mulighet. 

Det er tvilsom økonomi i å bygge fylling og bru for dobbeltspor over Åkersvika i et eget 
byggetrinn før dobbeltsporet bygges videre til Brumunddal. Det er stort underskudd av 
steinmasser på strekningen, og det vil bli enda verre om det ikke blir mulig å benytte stein 
fra tunnelen under Furuberget til fyllingen i Åkersvika.  

 Steinfyllingen i vika må også ligge med forbelastning i ca. ett år, og siden fyllingsarbeidene 
forutsettes å måtte gå over to år på grunn av restriksjonene i vika, vil byggingen av denne 
korte delstrekningen ta minst tre år (Fagrapport anleggsgjennomføring 2016). Det blir en 
meget urasjonell og kostbar bygging. 

I Fagrapport anleggsgjennomføring 2016 heter det også: «For alternativ K1-3 (Vest) er det 
mulig å koble ny og eksisterende bane sammen ved utkjør Hamar stasjon, men det vil kreve 
at man bytter utkjør B til nytt sikringsanlegg. Som en konsekvens av sammenkoblingen får 
man ikke bygget nye plattformer i full lengde på stasjonen. Denne muligheten vil 
medføre mye midlertidigheter og anbefales ikke». 

I tekst og bilder skapes det inntrykk av at området utenfor nåværende stasjon kan bebygges 
før dobbeltsporet videreføres med ny stasjon for Vest. Ifølge Fagrapport 
anleggsgjennomføring 2019 kan slik utbygging ikke påbegynnes før Vest er bygget.  

Konklusjon: 

Alternativ ØST C må legges til grunn for dobbeltspor 
gjennom Hamar ! 
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Trinnvis utbygging av InterCity Dovrebanen. 
 
Kommentarer til innspill fra Bane Nor  -  v/ sivilingeniør Gunnar Skjeset 
 
Under henvisning til det nedenstående advares det sterkt mot å se trinnvis 
utbygging av Vest videre fra Åkersvika som et aktuelt alternativ! 
 
Bane NOR (BN) har tatt opp spørsmålet om trinnvis utbygging av InterCity-strekninger basert 
på en kost/nytte vurdering.  
 
Dette har BN beskrevet nærmere i notatet «Måloppnåelse og Bane NOR sin anbefaling», 
under henvisning til Nasjonal transportplan 2022 – 2033, hvor trinnvis utbygging frem til 
dagens stasjon på Hamar er nevnt som et mulig prosjektoptimaliserende tiltak for å få mer 
for pengene.  
BN nevner ikke at denne trinnvise utbyggingen er en mulig prosjektoptimalisering som går ut 
over de avtalene som er inngått mellom BN og Jernbanedirektoratet. 
Det heter videre om dette:  
«De mulige prosjektoptimaliserende tiltak som i det følgende angis, indikerer ikke at BN 
anbefaler videreføring av disse, men er ment som et svar på Samferdselsdepartementets 
utfordring om å «snu steinene» for å oppnå mer infrastruktur for pengene. BN har ikke 
utredet konsekvensene av tiltakene. Det gjelder blant annet de kapasitetsmessige eller 
samfunnsøkonomiske konsekvensene av mulighetene som det redegjøres for. Potensialet for 
kostnadsreduksjon innehar derfor stor usikkerhet, og vi kan ikke utelukke negativ virkning. 
Konsekvenser for fremdrift eller alternative tiltak er heller ikke vurdert». (Vår utheving.) 
Økonomi 
Det er tvilsom økonomi i å bygge fylling og bru for dobbeltspor over Åkersvika i et eget 
byggetrinn før dobbeltsporet bygges videre til Brumunddal. Det er stort underskudd av 
steinmasser på strekningen, og det vil bli enda verre om det ikke blir mulig å benytte stein 
fra tunnelen under Furuberget i Åkersvika. Steinfyllingen i vika må også ligge med 
forbelastning i ca. ett år, og siden fyllingsarbeidene forutsettes å måtte gå over to år på 
grunn av restriksjonene i Åkersvika, vil byggingen av denne korte delstrekningen ta minst tre 
år (Fagrapport anleggsgjennomføring 2016). Det blir en meget urasjonell og kostbar bygging. 
Parselldeling/signalanlegg 
Mulig trinnvis utbygging ble også behandlet i Fagrapport anleggsgjennomføring 2016. Der er 
parselldele syd for Hamar på eksisterende fylling i Åkersvika (som nå er valgt) nevnt som en 
mulighet. 
Om et mulig parselldele på Hamar stasjon heter det: 
«Signalanlegget på Hamar stasjon er komplekst og endringer i anlegget får store 
konsekvenser. Driftsavdelingen på Hamar har «selvpålagte» restriksjoner i forhold til ikke å 
gjøre endringer i anlegget. Det kan kun gjøres endringer i anlegget såfremt en fjerner spor.» 
Det medfører at man enten må la Hamar stasjon være slik som den er i dag (signalteknisk), 
eller bygge om Hamar stasjon i to faser». 
Videre heter det: 
«For alternativ Vest er det mulig å koble ny og eksisterende bane sammen ved utkjør Hamar 
stasjon, men det vil kreve at man bytter utkjør B til nytt sikringsanlegg. Som en konsekvens 
av sammenkoblingen får man ikke bygget nye plattformer i full lengde på stasjonen, og man 
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må omprosjektere sporplanen på stasjonen. Denne muligheten vil medføre mye 
midlertidigheter og anbefales ikke». 
Anleggstekniske forhold 
I presentasjonen sier BN videre om Vest-alternativet og «forutsigbarhet for Hamar» at 
«Området fra Espern og vestover, inkl. Tjuvholmen, kan utvikles fortere og eksisterende 
sentrum styrkes». Men i «Fagrapport anleggsgjennomføring og faseplaner, 25.11.2019», sier 
de: 
«Ut fra anleggstekniske hensyn og sjenanse er det ikke ønskelig at arealene mellom Hamar 
stasjon og Mjøsa, som i dag benyttes til jernbaneformål og som i fremtiden ikke vil bli 
benyttet til dette formålet, utbygges før den nye jernbanen er etablert. 
Dette kommer som en følge av at det vil bli behov for vesentlige riggarealer nord-vest på 
sjøsiden av sporene. Videre må det forventes at anleggsarbeidene i området også vil 
medføre vesentlig sjenanse for eventuelle fremtidige beboere på grunn av anleggstrafikken 
mellom Hamarbukta og Espern-forbindelsen, samt at etableringen av flomvernet medfører 
omfattende spuntarbeider». 
 
Ut fra faglige og økonomiske forhold er det således kun et mulig parselldele ved 
Ottestad/Åkersvika som anbefales, og som nå gjennomføres. 
 
Båndlegging 
Dersom Øst velges, vil det ikke lenger være behov for båndlegging i vest, og det gamle 
jernbaneområdet mellom Espern og Tjuvholmen kan reguleres og bygges ut parallelt med 
den planlagte Espern-utbyggingen. Hvis kommunen vil, kan de også starte planlegging og 
omforming av 8-meters planet i en parkmessig retning. 
 
Båndlegging i Øst vil i praksis berøre lite areal utenom selve stasjonsområdet på 
forretning/industriområdet mellom Åkersvikvegen og Rørosbanen. En del av boligområdet 
på Disen, 6 – 8 boliger langs Flagstadelva, blir direkte berørt. Men fra Børstadjordet vil Øst C 
(som er det aktuelle alternativet) gå i tunnel under deler av Børstad, hele Tommelstad, 
Solvang og Furuberget fram til Viker i Furnes, på samme måte som en eventuell Vest-løsning 
ville gå i tunnel under Storhamar, Hamar Vest og Furuberget fram til Viker. 
Utbyggingsrekkefølge  
I presentasjonen i kommunestyret 27.11.2019 fremholdt BN at: «Brumunddal – Moelv er 
mer nyttig for jernbanetilbudet enn strekningen gjennom Hamar (Åkersvika – Brumunddal). 
 
BN har ikke lagt frem noen dokumentasjon som underbygger denne påstanden. 
 
Utbygging av dobbeltspor fra Sørli til og med Moelv kan sammenlignes med Haug – 
Klavestad i Østfold som har en lignende problemstilling. Det er sannsynlig at en tilsvarende 
gjennomgang og beregning av alternative utbyggingsrekkefølger vil vise at med et første 
byggetrinn fram til Åkersvika, vil Åkersvika – Brumunddal måtte inngå i eller bli andre 
byggetrinn for å tilfredsstille punktlighetsmålet og unngå store ekstrakostnader. 
 
 
Hamar, februar 2020 
Gunnar Skjeset



 

 

Vedlegg til «høringsuttalelse dobbeltspor», datert 12.02.2020 

Fra Kjell H. Bjørklund, Asbjørn Opaas, Gunnar Skjeset 

 

 

Vedrørende kulverten i Hamar-bukta: 

I møte med Bane Nor 04. februar ba vi om å få opplyst konkrete kotehøyder på viktige punkter for 
bedre å kunne vurdere kulvertens innvirkning på sikt-, terreng- og stigningsforhold.                               
Vi ønsket best mulig dokumentasjon som grunnlag for vår høringsuttalelse. Spørsmålene ble 
oversendt pr. e-post samme dag og svar ble purret opp før høringsfristen 14.02..  

Den 18.02 bekreftet Rambøll Sweco at ønskede data var oversendt Bane Nor for videreforsendelse til 
oss. Etter mange henvendelser til BN har vi ennå ikke mottatt disse.                                                                                         
Derfor oversendes herved, innen fristen for oversendelse av vedlegg, våre kommentarer basert på 
den informasjon som er gjort tilgjengelig: 

Etter våre beregninger virker det usannsynlig at kulverten i Hamar-bukta kan senkes med 3,9 
meter slik Bane Nor har skapt inntrykk av.                                                                                                                                   
I forhold til kulvertløsningen i 2016 vil det kunne oppnås et lavere nivå på kulvert-toppen først nær 
Håkonsgate og ikke på noe punkt i nærheten av 3,9 meter.                                                                                                                           
Den viste kanalen mellom Mjøsa og en eventuell dam innenfor vil være tørrlagt selv ved høyest 
regulerte vannstand.                                                                                                                                     
Sikkerhetsgjerder og støyskjermer rundt åpen kulvert er ikke tilfredsstillende beskrevet eller vist. 

Vi mener at BN’s omtale og illustrasjoner har skapt et feilaktig og for positivt inntrykk av 
situasjonen i Hamar-bukta. Realitetene må avklares og bekjentgjøres.  



Eli og Geir Bjørnar Smebye 
Aslak Boltsgt. 2, 2316 Hamar 

Tlf.: 9086 2626 - e-post: post@smebye.no 

 
 
 
 
 

Hamar kommune 
postmottak@hamar.kommune.no 
 
 
 

Høring kommunedelplan for dobbeltspor i Hamar 
 
Som eier av eiendommen Aslak Boltsgate 2 oversendes dette høringssvaret. 
 
Eiendommen ligger innenfor den båndleggingssonen som kommunen har etablert. Dette har i 
seg selv vært en stor belastning for oss.  
 
Som eier har vi ikke hatt full råderett med hensyn til utvikling og omfattende vedlikehold.  
 
Videre har eiendommen ikke hatt den salgsverdi den ellers ville hatt på grunn av 
usikkerheten.  
 
I tillegg har kommunen avvist å redusere eller fjerne eiendomsskatten i denne perioden, noe 
som oppleves urimelig. Det kan ikke være riktig å betale full eiendomsskatt til kommunen for 
en eiendom kommunen gjennom sine vedtak i praksis midlertidig har redusert verdien av. 
 
Bane NOR har i sine dokumenter forsøkt å synliggjøre at eiendommen ikke lenger er i 
faresonen. 

 
Som dette kartet viser, kommer tunnelåpningen i Bryggeriparken og dermed før 
rundkjøringen og vår eiendom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bane NOR skriver imidlertid i sine dokumenter dette: 

 
 
 

 
 
Det råder tydeligvis stor usikkerhet om hva slags grunnforhold det er de første 100 meterne av 
tunnelen. 
 
Dette kartet dokumenter at eiendommen ligger innenfor det området hvor det råder stor 
usikkerhet. I tillegg kan det nevnes at tunnelen like etter åpningen nordover skal ligge under 
den nye rundkjøringen hvor både omfattende vann- og avløpsrør ligger, i tillegg til 
Hakabekken som går i rør her.  
 
Det kan derfor være liten tvil om at hele dette området, rundkjøringen og Aslak Boltsgate 2 
ligger godt innenfor det området hvor en må forvente at det blir svært mye anleggsarbeid fra 
overflaten av terrenget. Rundkjøringen og området rundt må graves opp, med alle de ulemper 
det medfører for oss beboere. Vi vet mye om dette da veien ble lagt om med gang- og 
sykkelvei, nytt vann- og avløpssystem i gaten og ny rundkjøring. Dette arbeidet pågikk i 7 
måneder i 2010. I lengre perioder var det umulig å oppholde seg hjemme mens 
anleggsarbeidet pågikk. 
 
Bane Nor opplyser at de forberedende arbeidene med bl.a. spunting vil pågå over mange 
måneder og være svært støyende. Spuntingen i dette området vil være det mest omfattende på 
hele strekningen på grunn av behov for nødvendig dybde. Ut fra det som er oppgitt, synes det 
uholdbart å kunne bo over så lang tid i et hus utsatt for så mye belastning. 
 



Vi mener derfor at Aslak Boltsgate 2 ligger innenfor det området som blir direkte berørt og 
som må vurderes tilbudt innløsning tidlig i prosessen videre. 
 
Vi er kjent med at det rett utenfor eiendommen ble foretatt grunnboring. Når de selv oppgir at 
grunnforholdene i området er usikre, og vi vet at boring er foretatt rett utenfor huset, 
underbygger det påstanden om at eiendommens fremtid er svært usikker. 
 
Vi vil også hevde, utfra Bane NORs egne illustrasjoner om beskrivelser, at Atriumshagen på 
andre siden av Aslak Boltsgate på samme måte vil bli berørt. 
 
 
Hamar, 06.02.2020 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Geir Bjørnar Smebye 
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Gro Pedersen

Fra: Randi Sandmoe <rsansim@gmail.com>

Sendt: 6. februar 2020 18:01

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Dobbeltspor.

Kategorier: GRO

Min mening er : 

Vest er best 
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Gro Pedersen

Fra: Søyland, Birger <birso@hedmark.org>

Sendt: 7. februar 2020 20:46

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: GRO

Jeg er for østlig  Jernbanetrase gjennom Hamar.  For Hamars fremtid er det helt åpenbart riktig å lage en østlig 

trasse.  Da får man frigjort strandsonen som er Hamars «Sjel» om man vil uttrykke det som betyr så mye for 

Hamarsinger sjøl, og tilreisende.  Man må ikke la denne mulighet unnslippe til å frigjøre areal i strandsonen som kan 

føre Hamar by og Mjøsa nærmere hverandre.  Her er det særdeles viktige verdier som økt livskvalitet for 

befolkningen og turistene som står på spill.  Muligheten for rekreasjonsområder, som parker, leke og 

aktivitetsparker, gang og sykkelstier og badeområder vil kunne være helsefremmende både for folks psykiske, 

fysiske og sosiale helse.  Her kan kommunen planlegge byutvikling som kan skape et populært område som vil kunne 

trekke nye beboere til regionen og byen.  Man kan sikkert beregne positive ringvirkninger av Hamars  32indrefilet», 

nemlig byens kontakt med Mjøsa. Disse argumentene synes jeg er viktigst.  Så kommer jo det helt åpenbare 

argumentet med kontakten mot Østerdalen og Rørosbanen.  Dette må jo være en svært tung vektor for valget av 

Østlig trasse for Jernbanen.  Dette virker selvsagt på en menigmann som skal vurdere valget av jernbanetrase 

gjennom Hamar.  Her er det snakk om å knytte regionene tettere sammen med alle de fordelene som ligger i å 

knytte Jernbanen i direkte tilknytning til Rørosbanen og hele befolkningen gjennom østerdalen mot Trondheim.  Et 

tredje argument må være at man får mye bedre forhold for tilknyttende transport til og fra stasjonsområdet ved 

Vikingskipet stasjon.  Bedre plass til sykkelhotell, plass for taxi, bil og buss er jo avgjørende for valg av trasse.  Et 

annet godt argument for å velge øst fremfor vest er alt negativitet som vil påføre byen og folket i arbeidsperioden 

for bygging av jernbane gjennom byen.  Tenk på all støy, uro og rot og uorden det vil være i hele 9 år som byggingen 

gjennom sentrum vil foregå.  Dette vil reduseres ved valg av østlig trasse, hvor de negative konsekvenser for folk og 

by blir mye mindre synlig i sentrum.  Man kan nå begynne  det spennende utviklingsarbeidet med å knytte Hamar by 

nærmere idylen mot Mjøsa.   

 

Hilsen Birger Søyland,  Kåtorpgrenda 66,  2322 Ridabu.   



Camilla og John Bjerkeli
Peder Nilsens gate 21
2321 Hamar

Hamar kommune                
Pb 4063
2306 Hamar 

Hamar 09.02.20

Høringsuttalelse vedrørende jernbanetrase gjennom Hamar

Vi setter stor pris på det grundige og profesjonelle arbeidet Bane Nor har nedlagt for å finne det 
beste alternativet for trasevalg for dobbeltspor gjennom Hamar. Det har vært vanskelig å delta i den 
offentlige debatten rundt dette da den ofte har vært ufin. At flertallet av kommunepolitikere samt 
enkelte rikspolitikere har bestemt seg for trasevalg før utredningen er ferdigstilt oppleves svært 
useriøst. Vi setter pris på at allmennheten kan si sin mening gjennom en høringsuttalelse og vi 
benytter oss derfor av dette.

Østtilhengerne fronter frigjøring av strandsone, men til hva? Hittil er det i hovedsak to motstridene 
ønsker i forhold til hva strandsonen skal brukes til. Park og tomter. Slik vi ser det sliter kommune-
Norge stadig mer økonomisk. Vi ser det derfor som usannsynlig at det blir park, noe som ikke vil 
kunne gi inntekter bare utgifter. Tomter vil derimot kunne gi kommunene inntekter og dermed blir  
strandsonen mindre tilgjengelig for allmennheten. Vi stiller oss derfor undrende til om 
østtilhengerne er klar over at man ikke kan få både i pose og i sekk. Dersom man først hadde fått 
avklart hva en frigjøring av strandsona skulle brukes til før man avgjør øst eller vest tror vi at en 
ville fått et mer reelt bilde for folk flest. Hvis ikke vil mange bli skuffet når de finner ut hva 
realiteten blir. I tillegg gir vestalternativet en betydelig mer tilgjengelig strandsone enn hva det er i 
dag slik det er lagt fram nå. Vi mener dermed at Vestalternativet vil sikre best mulig tilgang på 
strandsonen for allmennheten i et lengre tidsperspektiv. Argumentet til østtilhengerne om frigjort 
strandsone faller derfor.

For oss virker det som om kommunepolitikerne i Hamar er redd for å tape ansikt og at de ikke tør å 
endre sin tidligere oppfatning selv om dagens utredningen burde være mer spiselig for alle parter. 
Det fremstår som om det har gått prestisje i at ikke andre skal bestemme over dem, uavhengig av 
hva som nå ligger på bordet.

En stasjon ved Vikingskipet vil bli usentralt framover ifølge utredningen. Dessuten har flere fra 
næringslivet varslet at de blir tvunget til å flytte ut av kommunen dersom stasjonen blir i øst. Det vil
i enda større grad føre til mindre befolkningsvekst. Skulle det bli en befolkningsvekst i Hamar vil 
det likevel bli en splittet by i svært mange år framover da sentrum flyttes bort fra dagens sentrum. I 
denne perioden vil vi tro at det blir vanskelig å drive servicenæring i et splittet sentrum. En slik 
situasjon vil også føre til mindre kommunale inntekter fra næringen. Noe som igjen vil 
vanskeliggjøre for kommunen å sikre strandsona for allmennheten mens kjøperne vil stå i kø for å 
få tomt i Hamars nye indrefilet.

Ifølge undersøkelser, og også hva man hører pendlere uttaler, er det mindre attraktivt og for mange 
ikke aktuelt å ta tog når en må bytte transportmiddel underveis. Dette vil sannsynligvis føre til færre
reisende med tog og flere over på bil. Den lille miljømessige gevinsten gjennom bygging av øst vil 
raskt forsvinne hvis det blir færre pendlere med tog.



Det drømmes om en fremtid med førerløse busser som kan gå i skytteltrafikk. Dette vil også gi 
trafikk på veiene og vil bli økonomisk dyrere for pendlere og den totale reisetiden vil gå opp. Det 
man skal spare inn i togtid til Oslo vil spises opp av bytte av transportmiddel.

Våtmarksområdet er allerede presset slik det er nå med E6 utbygging og byggingen av Vikingskipet
i sin tid. Kommunen er bundet av Ramsarkonvensjonen og kommer ikke utenom dette. Hadde det 
vært opp til lokaldemokratiet å avgjøre de store miljøspørsmålene rundt om i verden ville ikke dette 
gått bra da det er for store avgjørelser, og alle ønsker det som ser best ut for seg uten å se den store 
sammenhengen. 

I dagens verden er også vi forpliktet til å ta vare på dyrket mark for matproduksjon. Det handler 
også om beredskap i et sikkerhetspolitisk lys. Verden er i stadig endring både politisk og 
klimamessig. Derfor er Norge avhenging av å kunne sikre egen matproduksjon.

Med dette ønsker vi med all mulig tydelighet å si at vi ønsker og anbefaler vestalternativet og håper 
kommunen vil vedta dette.

Mvh

Camilla H. Jessen Bjerkeli og John Evora Bjerkeli



1

Gro Pedersen

Fra: Christopher W. Castberg <chriscas@online.no>

Sendt: 9. februar 2020 20:53

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar; CHRISTOPHER.W.CASTBERG@gmail.com

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor sendt Hamar kommune 10/02-2020

Kategorier: GRO

                                                                                                                                                 Hamar 09/02-

2020. 

 

Uttalelse til " HØRINGSUTTALELSE DOBBELTSPOR" fra Christopher W. Castberg 
10/02-2020 : 
 
1)) Jeg vil innledningsvis presisere at BN/vi skal og må  bygge det kommende dobbeltsporet for FREMTIDIGE 
BRUKERE  og ikke bare for dagens brukere om 10 år !  
2) Dobbeltsporet må føres igjennom Hamar til Jessnes og Brumunddal snarest mulig for å oppnå god effekt og hindre 
lang båndlegging av eiendommer langs trase. 
3) Hamar sin "herlighetsverdi " strandsonen mot Mjøsa må bevares og må ikke bebygges ytterligere ved at et nytt 
dobbeltspor legges der. 
3) Ny stasjon/knutepunkterminal legges og bygget ØST i byen. Helst mellom Vikingskipet og Brugata/Espern og det 
tenkes samtidig plass til også et sykehusbygg . 
    Det nær ved eller at bygges over dobbeltsporet/togstasjonen . 
4) Besøkende statsråder til Hamar Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Georg Dale , Abid Raia og Trine Skei Grande har alle 
støttet opp om alternativet ØST ! 
5) Dagens Rørosbane trase utgjør en hindring idag. Men traseen bør og vil bli fjernet ved alternativ ØST C. 
6) Nyetableringer har alt skjedd øst i Hamar og det vil i økende grad skje fremover .  Utover langs Vangsveien  . Altså 
østover i forhold til dagens sentrum . 
7) Boligområder som Hamar Vest, Stafsberg,Ottestad/Bekkelaget, Nydal og flere  vil få best og sikrest adkomst til en 
stasjon i ØST . 
    Det ved bl.a. der romslig med parkeringsplasser for bil og busser/matebusser og med sykkelhotell . Øket trafikk av 
motorkjøretøyer ved stasjon vest/dagens  vil bli uheldig 
    og ikke være ønskelig da "bilen skal ut av sentrum ".   
8) ØST vil tilsi enklere gjennomføring og små/mindre konsekvenser for dagens strandsone og sentrum. 
8) Det må satses på en ordentlig og fremtidsrettet KNUTEPUNKTERMINAL i ØST  som selvsagt må betjene alle busser. 
Både nærtrafikk og fjerntrafikk/gjennomgangstrafikk . 
9) ØST vil trolig også kunne "sikre" videreføring av dobbeltsporet mot Jessnes og Brumunddal .Fra eventuell  foreløbig 
stasjon-"HAMAR/ÅKERSVIKA".   
 
Christopher W. Castberg 
         ( sign )  
     

Christopher W. CASTBERG, 

"Solkronen", 

Nordkronen 9, 

N-2315 Hamar 

Email/Epost : chriscas@online.no 

Email/Epost : christopher.w.castberg@gmail.com 

Cellphone/Mobiltelefon: 47-417.23601 
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Gro Pedersen

Fra: Nina Marie Holmefjord <ninamariehh@gmail.com>

Sendt: 9. februar 2020 22:10

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høring kommunedelplan for dobbeltspor i Hamar

Kategorier: GRO

Det påpekes at kommunen må undersøke om dobbeltspor i strandsona er i strid med Grunnloven § 112 som 
skal verne natur og miljø for fremtidige generasjoner. Dobbeltspor i strandsona vil avskjære byen fra Mjøsa 
og skape uopprettelige skader på friluftsliv og tilgang til sjø fra sentrale områder i byen. 
 
Mvh  
Nina Marie Holmefjord, Jurist  
--  
Nina Marie Holmefjord 
Nesttunbrekka 33 B 
5221 Nesttun  
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Gro Pedersen

Fra: atle magnus hagen <galaxe87@gmail.com>

Sendt: 10. februar 2020 19:59

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbelstor hamar

Kategorier: GRO

Jeg er for østlig trase. Bevare Hamar som mjøs by og for langsiktig bevaring av Hedmarks vakreste by.  
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Hamar Kommune  

Postmottak@hamar.kommune.no 

 

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR DOBBELTSPOR I HAMAR. 

 

Kursiv tekst er mine merknader til høring av kommunedel-planen. 

 

Planprosess: 

Modernisering av Dovrebanen gjennom Hamar er viktig ikke bare for 

Hamar, men for hele innlandet, og spesielt etter at det nå 

tilrettelegges for at Hamar skal bli et kraftig regionsenter og 

Innlandets hovedstad. Derfor er det viktig at Bane Nor arbeider for at 

dobbeltspor gjennom Hamar må ha høyeste prioritet, og at det skal 

være et sammenhengende dobbeltspor fram til Lillehammer innen 

2034. 

 

I 2013, orienterte dir. Anne Siri Haugen (Jernbane verket) på Gregers, 

om de første planer om ny jernbane gjennom Hamar. Hennes 

fremstilling viste klart hennes ønske om vestre alternativ. Hun ble 

konfrontert med det etter møtet. Da sa hun at det skulle være en 

åpen prosess og at alternativene skulle likebehandles. Prosjektsjef 

Eide i Bane Nor, har på alle sine presentasjoner i Hamar, heller ikke 

likebehandlet alternativene Øst og Vest. Fremstillingen viser helt 

tydelig hvordan Bane Nor hele tiden informerer og ikke likestiller 

alternativene Øst og Vest. Det er flere ganger stilt spørsmål om 

kvaliteten på planutredere som Bane Nor benytter.  

 

 

                Høring kommunedelplan for dobbespor i Hamar. 

                                              Februar 2020 

                             Bjørn Erik Hjorth- Torggata 143 B 2317 Hamar 

                                                tlf. 907 36 005  

                             epost: bjorn.erik.hjorth@gmail.com   
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Rammer for InterCity-prosjektet. 

Bane Nor er pålagt (har som arbeidsoppdrag) og arbeide for å 

gjennomføre intensjonene i Transportplanen av 2018-2029, med nye 

dobbeltspor gjennom Hamar.  

At enkeltpersoner i offentlig forvaltning, har kommet med 

synspunkter i saken, de blir også referert av Bane Nor, som et alle bi 

for Bane Nors standpunkt, endrer ikke på det opprinnelige mandat og 

arbeidsoppgave. Det er staten som er oppdragsgiver. Selv den siste 

planutredningen fra Bane Nor av 27.11. 2019, likestiller ikke 

alternativene Øst og Vest. (Samfunnsdelen og (økonomidelen). 

 

Konsekvensutredningen fra Bane Nor av 27.11. 2019 inneholder flere 

feil, både tekst feil, redigeringsfeil, og manglende innhenting av data. 

Først og fremst for det som skal danne grunnlag for analysedelen på 

samfunns- og økonomidelen. 

 

Sentral stasjonsplassering er viktig, og det er helt nødvendig at Bane 

Nor, ikke skaper vansker for utvikling av Hamar Kommune. Utvikling 

av arealene langs Mjøsa, mot øst, syd og vest for Vikingskipet, er 

Hamar kommunes reguleringsansvar, ikke Bane Nor. 

Departementet har i brev av 1. september 2017 påpekt at Bane Nor 

ikke har behandlet Øst og Vest likeverdig. Denne jobben burde vært 

gjort tidligere, står det i brevet. Selv etter den siste utredningen, av 

27.11. 2019, mener vi at Bane Nor ikke har etterkommet 

Departementets påpeking. Dette er alvorlig. Departementet gir klar 

beskjed til ulike instanser om å samarbeide tett med Hamar 

Kommune. Har Bane Nor etterkommet Departementet påpekning, 

når de i januar 2020 ikke har lagt til grunn vedtaket i Hamar 

Kommunestyre av desember 2019, kan en spørre seg! 

 

Det er laget usedvanlig mange utredninger over mange år, som tar 

for seg tilnærmet like problemstillinger, men med forskjellige 

løsninger og kostnader. Godkjenner utredningsselskapet, som har 

hatt hovedansvaret for utredningen, alle analyser og kostnads-

beregninger som ligger til grunn i Bane Nors utredning, kan en lure 
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på? Det er brukt ca 250 millioner på å utvikle jernbane gjennom 

Hamar. Kan Bane Nor redegjøre for hvordan midlene er brukt, ved å 

offentliggjøre tallene? 

 

Den demokratiske modell. 

I et demokrati er de folkevalgte som bestemmer samfunnets utvikling. 

At planarbeid utføres av byråkrater, eller tjenester kjøpes av private 

selskaper, er i dag vel kjent. Dersom byråkratene «opphøyer sitt 

arbeid» og tror de bestemmer for politikere, vil maktbalansen 

ødelegge vår demokratiske modell, og dette kan være farlig for 

samfunnets utvikling. 

 

Hamar kommunestyre 

Hamar Kommunestyre er et folkevalgt organ. De har politisk 

behandlet hovedutredningen fra 2016 og Bane Nor siste utredning av 

27.11. 2019 og både i Hamar Kommunestyre og i formannskapet.  

Østre alternativ ble valgt og fikk klart flest stemmer. Bane Nors 

anbefaling ble nedstemt.  

 

Tidligere har Samferdselsministeren besøkt Hamar. Han uttalte, i 

likhet med flertallet i kommunestyret i Hamar, at øst-alternativet var 

å anbefale. Norges statsminister ble koblet inn i saken. Også hun 

støttet vedtaket i Hamar kommunestyre, dersom Østre alternativ ikke 

var vesentlig dyrere. Bane Nor sa fortsatt nei til Østre alternativ. 

 

Da må jeg spørre meg. Har vi dyktige nok jernbane planleggere?  

Respekterer Bane Nor at det er politikere som skal bestemmer, og 

lytter Bane Nor til de politiske signalene? 

 

Ser en på alle informasjonsmøter der Bane Nor har presentert sitt 

arbeid, startet Bane Nor opp med å redegjøre for alternativ Vest de 

fleste gangene. De brukte flest foiler på Vestre alternativ, og lengst 

tid. Etter hvert økte motstanden til Bane Nor sin utredning, fordi den 

ikke var profesjonell nok. Dette ble ytterligere forsterket når 
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utenlandske arkitektfirmaer ble leiet inn for å fortelle hvor fint det 

ville bli med Vestre Alternativ. Folket gjennomskuet Bane Nor. 

 

Jernbane tekniske forutsetninger. 

4.3. Hamar by. 

Bilde 4-5 side 33.   .... «De lange gatene følger strandlinjen, mens 

tverrgatene har Mjøsgløtt». Sikten fra tverrgatene er mindre enn 

Mjøsgløtt, dersom en står nederst i tverrgatene eller i Strandgata. Se 

også bilde 5-1-2, side 48. Her har sikten blitt helt borte i venstre siden 

av bildet. Er målet å se Mjøsa eller hva? Bilde 5-1-13, side 49, viser 

hvordan en kan manipulere utsikten. Står en nede i Strandgata i 

krysset med Håkons gate, vil sikten mot Mjøsa helt noe annet. 

 

Side 40. Trafikalt knutepunkt.   

«Dagens trafikale funksjoner beholdes som i dag, med innfarts-

parkering med plass til 200 biler langs Stangeveien». Bygger en for 

økt trafikk på jernbanen og flere personbiler som kan parkeres? I dag 

er det ca 250 biler som er parkert på jernbanens parkeringsplass og 

på områder i nærheten.  

Jernbaneverket forventet ved utbygging av Eidsvoll og Eidsvoll Verks 

nye stasjon å skape nok parkeringsplasser. I ettertid viser 

Jernbaneverkets prognoser ikke kunne være riktige. I dag er det flere 

hundre biler på begge stasjonene i Eidsvoll.  Antatt behov på Hamar 

stasjon, vil være ca 500 bilparkerings-plasser. 

 

Opprydding og istandsetting. 

Side 40. «spor nordover fra Hamars stasjon fjernes, og fyllingen 

senkes ned på bygulvnivå fra Hamar stasjon til Bryggerirund-

kjøringen». 

Det er ikke noen spor som går nordover fra Hamar stasjon, - men øst 

og- vestover. Bygulvnivå – feil bruk av ord….. 

 

Landskap. 

Side 40.- 7. kapittel. Sitat:» Forming av kystlinjen mot Hamarbukta er 

utredet som vist i Feil! Fant ikke Referansekilden, men andre 
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løsninger kan bli aktuelle som følge av mer detaljert planarbeid». 

Meget uheldig at planutredere ikke finner referansekilden. 

Saltvann har kystlinje, ferskvann ikke. Feil bruk av ord.  

Vannstanden. - Vannhøyden i Mjøsa vil ved uttapping sen høst og 

vinter, føre til tørrlagt Hamarbukta. Tørrlagt Hamarbukt er ikke 

ønskelig.  

 

Forbedringer KDP 2016.  

Side 42. For å få bedre kontakt med Mjøsa, er det spesielt sett på 

senking av kulvert i Hamarbukta og utforming av selve Hamarbukta. 

Utsikten, slik riksantikvaren har påpekt, langs Strandgata fra Hamar 

stasjon og vestover, vil ved Vest-løsning ødelegge mye av utsikten til 

Mjøsa. Dette har riksantikvaren påpekt. Forventer innsigelse.  

 

5.10.1. Alternativ Vest.  

Vest- alternativet er beregnet til å ta lengst byggetid, beregnet tid er 

8 år. 

Side 66-67. Etablering av byggegrop vil medføre tunge og omfattende 

anleggsarbeider i for bindelse med mudring i Hamarbukta, etablering 

og avstiving av geotekniske støttekonstruksjoner, betongarbeider og 

terreng arbeider. Det vil være naturlig å etablere riggområde mellom 

fremtidig utbygging av strandpromenade og stasjonen. I tillegg må 

det etableres riggområder for tunelldriving. 

Arbeidene fra Hamar stasjon og vestover, slik jeg har fått opplyst, vil 

medføre lange perioder med 3 skifts arbeid. Alternativ Vest vil kreve 

omfattende støttekonstruksjoner. Nedpressing av stålplater vil foregå 

over lengre tid og krever i tillegg fjerning av mye masse. 

 

Støy i Hamars tetteste boligområde er ikke å foretrekke. Hamar har 

tett boligbebyggelse langs Mjøs. Hamars befolkning må ikke utsettes 

for støy utover lovlige verdier. Området ved Koigen er Hamars mest 

brukte rekreasjonsområde med mange besøkende. Koigen må ikke 

brukes som anleggsområde. 
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5.10.2.1. Stenging av veier i anleggsfasen  

Dersom jernbanelinja heves mindre enn 3 meter, (ca 1 m), vil 

jernbanesporet kunne gå inn i tunell rett etter Ramsar området. 

Dette vil føre til lavere pilarkonstruksjon og oppfylling av på Rv 25 og 

mindre behov for stenging.. 

 

5.10.2. Påvirkningen av togtrafikken 

Flyttes jernbanelinja lengre inn på boligområdet, i skjæringen ved 

Disen, vil det nye jernbanesporet gå i ytterkant av Ramsar området. 

Dette er en enklere og rimeligere løsning, og landbruksareal spares.. 

 

s. 70. I Østalternativet kan en nesten bygge hele den nye stasjonen i 

tre faser, uten å måtte forstyrre trafikken på den eksisterende banen 

ut over koblingsbrudd. Den nye stasjonen tas i bruk etappevis for å 

kunne opprettholde trafikken på Rørosbanen. Forbindelsen for 

godstog mellom Elverum og Lillehammer opprettholdes i 

direkteforbindelsen mellom den nye og gamle stasjonen det meste av 

byggetiden.  

 

Østalternativet er klart mye bedre enn Vest alternativet. Vest 

alternativet vil krever mange omfattende byggetekniske løsninger, 

som vil påvirke trafikk på veg og bane mye mer. Støy på boligmiljøene 

fra anleggsmaskiner vil være betydelig med valg av Vestre alternativ.  

(se også pkt 6.2.1.1 Bane Nor) og egne kommentarer side 6 pkt 

5.10.1. 

 

5.10.3 Koigen. side 67. Anleggstrafikken skjer gjennom 

Hakabekkvegen, Bryggerirund-kjøringen og Storhamargata. Dette er 

gater med mye trafikk i dag. Med ytterligere trafikkbelastning vil 

dette skape store trafikale vansker for trafikk til og fra byens sentrum 

og til næringsdrivende og boliger på Hamar vest. 

 

6.2. Samfunnsøkonomisk analyse  

S 73. For alle prosjekter som forventes å gi vesentlige nytte- og 

kostnadsvirkninger, herunder vesentlige budsjettmessige virkninger 



7 

 

for staten, skal det gjennomføres en analyse i samsvar med gjeldende 

rundskriv for samfunnsøkonomisk analyser. I tillegg skal forskrift om 

konsekvensutredninger ivaretas. Denne skal sikre hensynet til at miljø 

og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og 

når det tas stilling til om, og hvilke vilkår, planer skal gjennomføres. 

 

Samfunnsanalysen som ble presentert på informasjonsmøte 14.01. 

2020 viste beskrivelse av trafikkmønsteret til Hamar jernbanestasjon. 

Analysen var basert på undersøkelser over to dager, med bruk av 

spørreundersøkelse. 

 

I et vitenskapelig perspektiv, burde en ha blitt forlagt mål for 

undersøkelsen, hvilke innsamlingsmetoder som var vurdert, hvilken 

metode som var valgt, og begrunnelse forvalg av metode. 

Samfunnsanalysen som her er brukt for å framskaffe informasjon om 

Vest alternativet, er ikke valid, og bør ikke brukes. Det er for mye 

usikkerhet, da undersøkelsen bare foregår over to dager. Analysen 

tallfester bruk av Vest alternativet, der en i hovedsak omtaler 

arbeidsplasser i kvadraturen.  

 

Samfunnsøkonomisk analyse som ble presentert tok for seg bruk av 

Hamar sentrum i dag og med henvisning til brukere som i hovedsak 

benytter kvadraturen i Hamar som arbeidsplass. Hamar by har hatt 

den største befolkningsutviklingen av byene i Innlandet i flere år. 

Mange nye arbeidsplasser innen offentlig forvaltning er etablert. 

Totalt er det etablert ca 1000 nye arbeidsplasser de siste to årene. I 

tillegg har kommunene rundt Hamar, Stange og Ringsaker, 

tilrettelagd mange nye boligfelt helt inntil Hamars bygrense. Bil til 

Hamar stasjon benyttes. 

 

En samfunnsøkonomisk analyse burde også vært utviklet for 

alternativ Øst. Undersøkelsen burde omfattet konsekvensene av nye 

boliger rundt Hamar og fortetting inne i Hamar by de nærmeste 40-

50 år. I tillegg er Hamar regionhovedstad, Innlandets hovedstad, og i 

stor utvikling. Hamar er et kraftsenter for Innlandet. Skal innsamling 
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av data basere seg på dagens situasjon, eller skal en også tenke, 

hvilken utvikling Hamar står overfor. Hvordan vil utviklingen prege 

byen, og hvilket behov av offentlig transport vil Hamar og regionen 

ha, de kommende 40- 50 årene, må være av stor betydning. 

 

Det arbeides videre for at Hamar skal bli universitetsby (har 

høyskolestatus i dag). Dessuten er Hamar regionhovedstad og det 

arbeides for å få nytt sykehus i byen. Hamar har tidligere hatt 3 

sykehus i bykjernen. I tillegg er Hamar et senter for offentlig 

administrasjon, for domstolene i innlandet, for politiet, og for finans- 

og forsikring. I Hamar finnes flere gode forskningsmiljøer.  

 

6.2.1.2. og 6.2.1.3. Investeringskostnader 

s. 74. Det er forventningsverdien for investeringskostnaden som skal 

legges til grunn i den samfunnsøkonomiske analysen. Forventet 

kostnad består av en basiskostnad og et usikkerhetstillegg. 

Usikkerhetsnivået skal være tilpasset plannivået, i tillegg kan 

prosjekter langt fram i tid gi større usikkerhet.  

 

Velges Østre alternativ vil salg av areal syd for Hamar stasjon ned mot 

Mjøsa gi store inntekter til Bane Nor. Dette er ikke tatt med i kalkylen 

til Bane Nor.  Beregner en forsiktig med 600 millioner, vil Øst C 

alternativet være klart best og rimeligst. 

 

Kostnader for Øst A og C og Vest (side 75) viser bare en kostnadssum. 

Dersom alternativene skal vurderes er det en forutsetning å kunne 

bryte ned sluttsummene slik prosjektene er bygget opp. Er det ikke 

åpenhet om delsummene, er det vanskelig å sammenligne de 

forskjellige arbeidsprosesser og materialkostnader. Det er politikerne 

som skal fatte vedtak om det beste alternativ sett i lys av Hamars 

framtidige utvikling. De må få alle relevante kostnadssummer 

fremlagt.   
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Avsluttende kommentarer.  

Støy. 

Alternativ Øst C vil påføre Hamars befolkning vesentlig mindre støy 

enn Vest. Støy i Hamars tetteste boligområde er ikke å foretrekke. 

Hamar har tett boligbebyggelse langs Mjøsa, og støyproblematikken 

er et viktig element i vurdering av Øst eller Vest.   

 

Grunnarbeider 

Alternativ Vest omfatter store og kompliserte grunnarbeider. 

Arbeidene fra Hamar stasjon og vestover vil kreve uttak av store 

mengder masse og montering av store støttekonstruksjoner. 

Nedpressing av stålplater og avstiving av konstruksjoner er en del av 

arbeidene. Dette vil foregå over lengre tid. Byggetid er estimert til ca 

8 år. Oppbygging av tilkomstvei og flytting av jernbanespor på Vest 

alternativet, vil øke støymengden for beboere. Fra Koigen og vestover 

vil det bli store og omfattende inngrep i landskapet. Området ved 

Koigen er Hamars mest brukte rekreasjonsområde med mange 

besøkende. Koigen må ikke brukes som anleggsområde. Vil virkelig 

Bane Nor utsette store deler av Hamars befolkning for så mye støy, at 

det går utover trivsel, bare fordi de vil anbefale Vestre alternativ? 

 

Hamar, 10.02. 2020. 

B. Erik Hjorth 



Bjørn Inge Sletta og Eva Johanne Skattum 

Nedre Briskebyvei 5 

2321 Hamar          10.02.20 

 

Hamar kommune 

Pb. 4063 

2306 Hamar. 

 

 

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN DOBBELTSPOR HAMAR 

Viser til ny høringsrunde for forslag til ny kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar og 

bemerker at vi ønsker å opprettholde innspillene fra høringsrundene i 2016 og 2019 

Samtlige forslag som er lagt ut til høring vil få konsekvenser for vår eiendom gnr.1 bnr. 1456/Nedre 

Briskebyvei 5 i Hamar kommune, og i den sammenhengen har vi følgende krav og innspill til det 

videre arbeidet med kommunedelplan og reguleringsplaner/detaljplanlegging: 

 

ALTERNATIV VEST 

Alternativ vest viser at Stangevegen er planlagt lagt om som en bru gjennom en del av bebyggelsen i 

Briskebyen 

Som eier av Gnr. 1 Bnr. 1456 i Hamar kommune betyr dette at det nå er planlagt å legge en av hoved-

adkomstene inn til Hamar rett utenfor vår bolig. Selve tiltaket er lite omtalt/beskrevet planprogrammet, 

men det vil ha svært omfattende negative konsekvenser for vår eiendom. 

For å oppnå tilstrekkelig overhøyde over jernbane og optimalt stigningsforhold/ kurvatur vil vi få en 

vei/bru konstruksjon stigende fra 3-4 m over dagens terrengnivå få meter fra vår eiendom. Denne 

konstruksjonen vil bli svært ruvende og fullstendig dominere det fysiske miljøet i området. En 

bemerker også at dette vil være en svært dårlig løsning for gående og syklende 

Veien vil erstatte Stangeveien som en hoved innfarts åre gjennom Hamar med en ÅDT på +15.000 

(Ref. trafikktall fra Hamar kommune). 

Konsekvensene for vår eiendom vil være svært omfattende og negativ. Nærføring til eksisterende 

bebyggelse vil genere omfattende problemer med støy og forurensning, og vi betviler at det vil være 

mulig å etablere effektive avbøtende tiltak.  

Det er rimelig å anta at tiltaket i tillegg vil bety en stor reduksjon i potensiell omsetningsverdi for mange 

eiendommer i området og samtidig gjøre dem mindre attraktive som salgsobjekter 

Ut ifra eksisterende fagrapporter og konsekvensutredninger mener vi at tiltaket er mangefult beskrevet 

Vi etterlyser spesielt dokumentasjon av utforming, vurdering av alternativer og konsekvenser. En 

bemerker spesielt at beskrivelsene i planprogrammet om at trasealternativene, herunder krysstyper og 

støy/luftforurensning skal utvikles i arbeidet med kommuneplanen, dette er etter vår mening ikke 

gjennomført 

Selv om planforslaget ikke nødvendigvis utløser krav om konsekvensutredning er det likevel krav om 

at virkningene skal belyses. Vi kan ikke se at den dokumentasjonen som foreligger pr. i dag på noen 

måte synliggjør konsekvensene for vår eiendom.  

I planforslaget for dobbeltspor er det spesielt bemerket at det skal vurderes kryssing over/under 

Stangeveien ved reguleringsplanbehandling. En kryssing under Rørosbanen i stedet for bru vil uten 

tvil være den beste løsningen og må derfor være en del av konsekvensutredningen som blir gjort for 

kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar. 

 



 

ALTERNATIV ØST 

Planforslaget viser at vegsystemet i Åkersvika er planlagt lagt nærmere Briskebyen i dette forslaget, 

og konsekvenser mht. støy m.m. vil være spesielt avgjørende for vår eiendom. Vi ber derfor om at 

dette forholdet blir spesielt vektlagt sammen med andre vurderinger av konsekvenser for Briskebyen 

hvis dette alternativet blir valgt! 

Allerede i dag ha vi svært negative erfaringer med støy fra både jernbane og andre aktiviteter i 

Åkersvika området, og vi ønsker ikke at det blir planlagt noe som vil forverre denne situasjonen. Ut ifra 

dagens erfaringer ber vi om at følgende vektlegges i dette alternativet!  

• Det bør ikke legges støyende aktiviteter som veg/bane inn mot bebyggelsen i Briskebyen 

• Det bør etableres et parkbelte/støyskjerming e.l. som skjermer Briskebyen mot innsyn 

 

KONKLUSJON 

Ingen av alternativene som nå er lagt ut til høring ser ut til å kreve at vi avgir grunn, men alternativ vest 

har så omfattende negative konsekvenser at vi krever at vår eiendom blir innløst dersom dette 

alternativet blir vedtatt 

Dette ønsker vi fortrinnsvis skjer gjennom en frivillig avtale, og vi ønsker en grundig juridisk vurdering 

gjennom f.eks. naboskjønn dersom det ikke oppnås enighet. Vi forutsetter at evt. utgifter til juridisk 

bistand dekkes av utbygger. En bemerker at en så omfattende omlegging av veisystemet fremstår 

som høyst urimelig, og at utbygger derfor vil ha et særskilt objektivt ansvar for skade og ulempe iht. 

nabolov, plan og bygningslov osv. 

 

OPPSUMMERING 

• Omlegging av Stangeveien inn i Briskebyen vil ha svært negative konsekvenser for vår 

eiendom, og som naboer ønsker vi ikke at dette blir gjennomført. En kryssing under Røros-

banen i stedet for bru vil uten tvil være den beste løsningen og må derfor være en del av 

konsekvensutredningen som blir gjort for kommunedelplan for dobbeltspor 

 

• Planforslaget dokumenterer denne omleggingen på en dårlig måte. Hverken nødvendighet, 

konsekvenser, tekniske løsninger eller avbøtende tiltak synes særlig godt belyst.  

 

• Dersom alternativ vest slik det blir vedtatt vil vi som naboer/gjenboere ha krav på erstatning/ 

innløsning basert på økonomisk tap på linje med tapt eiendomsrett. Vi vil i et slikt tilfelle kreve 

en grundig juridisk vurdering av vår situasjon og forutsetter at utbygger dekker disse 

kostnadene.  En foreløpig juridisk vurdering tilsier allerede nå at vilkår for innløsning vil være 

til stede, og vi ber om at videre planlegging skjer med tanke på innløsning av vår eiendom. 

 

• Fort alternativ øst ber vi at det spesielt blir tatt hensyn til dagens situasjon med støy fra 

Åkersvika og at det derfor planlegges et parkbelte/fysisk skjerming mot Briskebyen. 

 

• Vi ber også om videre arbeid med reguleringsplan/detaljplanlegging kommer i gang så fort 

som mulig slik at vi unngår unødvendig usikkerhet for både vår og andre eiendommer i 

Briskebyen 

 

 

 

 



Mvh. 

Bjørn-Inge Sletta og Eva Johanne Skattum 

Nedre Briskebyvei 5 

2321 Hamar 

Mail: bjorn-inge.sletta@bbnett.no 

Tlf: 0047 959 81 426 
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                           Høringsuttalelse dobbeltspor                 

Barn og unge først. 

Jeg starter denne høringsuttalelsen med Hamar kommunes motto: BARN OG UNGE FØRST.    

Hamar Arbeiderblad hadde 06.02.2020, på side 4 og 5, et fantastisk flott og stort bilde av 

Hamars stolthet og perle, Koigen, med et yrende strandliv en solfylt sommerdag. Man kunne 

nesten høre jublende latter fra barn og unge i frisk og sprudlende lek og sommerglede! Selv 

om bildet var brukt i en helt annen sammenheng, passet det godt å få se det nå mens vi er 

midt i høringstida for jernbanetrase gjennom Hamar.                                                                                                     

Se på bildet! Dersom du ikke har avisa, finnes det på nettet. Se på det fantastiske eldoradoet 

som Hamar kommune har satt i stand, og som kostet atskillige millioner – i tillegg til det 

kostbare, flotte stupetårnet som også er blitt en turistattraksjon av de sjeldne. For Koigen 

har virkelig blitt et praktfullt eldorado for store og små. For familier, for unge og eldre i alle 

aldre, stupere, svømmere, skatere, volleyballspillere, turgåere, for båtliv og 

vannsportaktiviteter. HAMAR HAR FÅTT DET TIL! Hamar har virkelig lykkes med å skape et 

sted som gir livskvalitet, livsglede og begeistring for sine borgere, og aller mest verdifullt er 

dette for kommunens barn og unge. Her hentes krefter, mestring og rekreasjon! 

Har noen lov og rett til å ødelegge dette med å plassere et dobbelt jernbanespor nettopp i 

og på stranda vår? Kan noen bare kaste vrak på Hamar kommunes motto: «Barn og unge 

først», og på alt som kommunen har kostet på for å oppfylle mottoet sitt?                                                                                                                                                       

Bane NOR har gjentatte ganger sagt at Koigen og stranda kan brukes i anleggsperioden som 

skal vare i flere år.  Bruk fantasien og hodet! Skateanlegget og deler av Koigen blir borte. Da 

kommer anleggsmaskiner og anleggstrafikken farlig nær! Hvem tar med barn og barnebarn 

til et kjempemessig anleggsområde for å leke, slappe av og ha det hyggelig? Oppsøker du et 

megaanleggsområde for spaserturer når du trenger rekreasjon og hvile? Koigen og 

strandsonen er et kjært og umistelig område til spaserturer for alle eldre som bor i sentrum. 

De er mange.                                                                                               

 Bane NOR har lovet at det vil bli støy. Tung støy og mye støy! Det gis ingen garanti for hvor 

lang tid støyen vil ta. Det nevnes opp til 8 år, og det snakkes om mulighet for trinnvis 

bygging. Hva innebærer det? Det vil neppe forkorte byggetida. Dersom jernbanen legges i 

vestre alternativ, vil barn, unge, eldre og alle Hamars borgere for et ukjent antall år miste 

stedet som har blitt så vellykket og kjært, de mister rekreasjonsområdet sitt som de så sårt 

trenger i nærhet til Hamar sentrum! 

Det finnes en mulighet til å legge jernbanen til et mer høvelig sted enn til Hamars vakre 

badestrand. Hamar er den eneste Mjøsbyen som HAR en strand ved innsjøen.                                                 

Undertegnede har stilt flere spørsmål til Bane NOR som de ikke kan eller vil gi 

tilfredsstillende svar på: Dersom det viser seg at det ikke nytter å bygge tunnel under de 

store myrområdene på Storhamar – hva skjer da? Er det lagt inn en plan B? Eller vil Bane 

NOR da ta opp igjen bruløsningen, som tidligere er blitt forkastet? Spørsmål på spørsmål er 

blitt stilt uten at kan gis sikre svar. «De har fått det til andre steder» og «det kommer sikkert 

ikke til å skje», er det et godt nok svar før en så stor prosess igangsettes?                                               

Ingen tør gi garanti om noe som helst. Massen skal tas ut fra Jessnes, sier Bane NOR.                           



Hva skjer når man derfra møter Stormyra i DENNE enden? Har BN bygget mange tunneler 

under så store myrområder? 

Jeg vet at jeg har irritert BN’s representanter grenseløst det siste året med stadig å trekke 

inn verdens eldste hjuldamper, Skibladner, som går i både rute- og chartertrafikk til Hamar. 

Båten har gått på Mjøsa siden 1856! Dette er verdifull historie, og det er mer enn merkelig at 

Riksantikvaren ikke ser verdien i dette og nevner noe om Skibladner i sin uttalelse i saken. 

Hele sommeren kommer busslaster med turister og grupper for å få en unik opplevelse 

ombord på den historiske båten på Norges største innsjø. Skoleklasser og foreninger av alle 

slag benytter den til opplevelsesrike utflukter, og utallige brylluper, jubileer og andre 

festligheter feires om bord på Skibladner! Mange musikkarrangementer av alle slag har også 

sin plass på båten, og det er alltid hornmusikk og fest når Skibladner gjør sin første ankomst 

til Hamar hver sommer.                                                                                                                               

Dersom jernbanen legges i vestre alternativ, opphører muligheten til anløp av båten – i hvert 

fall under anleggstida som er berammet til flere år. Det betyr at barn i Hamar kan oppleve å 

fullføre hele grunnskolen uten å få oppleve en tur med Skibladner.      

27. mai 2020 skal kommunestyret avgi stemme i jernbanesaken. Saksdokumentet kommer 

som vanlig til å avsluttes med et spørsmål som i mange år har vært innført i Hamar 

kommunestyre: Konsekvenser for barn og unge? I mange saker er svaret: Saken har ingen 

direkte konsekvenser for barn og unge.                                                                                                                        

Hva vil svaret bli i DENNE saken som får SÅ store og alvorlige konsekvenser for barn og 

unge?                                                                                                                                                                                     

Hamar kommunes motto er fortsatt vedtatt å være: BARN OG UNGE FØRST! 

Jeg ønsker Bane NOR’s trase Øst C. 

 

Hamar 10.02.2020 

 

Vennlig hilsen 

Borgny Irene Nygaard                                                                                                                                                    

Helga Blystadsv. 11                                                                                                                                                                             

2316 Hamar 

Tidligere kommunestyrerepr. Pensjonistpartiet 

 

  

         

 

      



 



 

 
GLOMMEN MJØSEN SKOG  

  

Grindalsvegen 3 E-post: post@glommen-mjosen.no 
Postboks 1329, Vestad Tel: 62 43 53 00 
2405 Elverum NO 988 964 395 MVA 

 

Hamar kommune 

postmottak@hamar.kommune.no 

 

         Elverum, den 10.2.20 

 

Uttalelse «Kommunedelplan for dobbeltspor» på Hamar. 

 

Glommen Mjøsen Skog SA har til sammen en årsomsetning på 2 milliarder kroner, 7200 

andelseiere og en tømmeromsetning på 3 millioner kubikkmeter. Dette tilsvarer nær 30 

prosent av den totale tømmeromsetningen i Norge. Glommen Mjøsen Skog SA har 140 

ansatte og hovedkontor på Elverum i nye Innlandet fylkeskommune. 

 

Glommen Mjøsen Skog er opptatt av en effektiv samferdselstruktur og effektiv bruk av 

ressursene som investeres. Vi støtter derfor trasévalg «Øst C» gjennom Hamar. Ferdig utbygd 

og med tilsving mot Elverum åpner det for at tømmertog og annet gods kan gå helt utenom 

Hamar sentrum med de fordeler det gir.  

 

Glommen Mjøsens høyeste prioritet for jernbane er «Godspakke Innlandet». Investeringer her 

vil ikke bare begunstige skognæringen, men åpne opp en rasjonell godskanal fra store deler av 

Norge til eksportmarkeder i Europa. For skognæringen er en effektiv transportkjede av 

tømmer til industrien i Karlstad i Sverige på kort sikt helt avgjørende for aktivitetsnivået i 

skogbruket i hele Innlandet. På lengre sikt vil rasjonell transport være helt avgjørende for 

utvikling av en konkurransekraftig industri i Norge. 

  

Godspakke Innlandet er ikke bare viktig for skognæringen i Innlandet. Glommen Mjøsen 

deltar i Jernbaneforum for Røros og Solørbanen og det er et klart ønske fra næringslivet i 

Nord-Norge om en effektiv transportkanal på jernbane til og fra Europa som kan gå utenom 

Oslo og Alnabru. Dette har potensial i seg til å løfte mye gods fra veg til jernbane. Solørbanen 

og hele Rørosbanen bør derfor elektrifiseres for å skape en internasjonal godskorridor mellom 

nord og sør. 

 

Østlig trasé vil også legge til rette for at man kan få persontrafikk mellom Østerdalen og Oslo 

uten togbytte på Hamar. Glommen Mjøsen har hovedkontor i Elverum og er opptatt av god 

kommunikasjon til og fra hovedstadsområdet. 

 
 

Med vennlig hilsen 

GLOMMEN MJØSEN SKOG SA 

 

 

Gunnar A Gundersen (sign) 
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Gro Pedersen

Fra: Jarle Gløtvold <jarleglotvold@gmail.com>

Sendt: 10. februar 2020 22:44

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse

Kategorier: GRO

HØRINGSUTTALELSE: «forslag til kommunedelplan for dobbeltspor». 
  

Bane Nor anbefaler trasealternativ VEST med stasjon der den ligger i  dag. I framtiden vil store parkeringsplasser bli 

fjernet, og det er varslet begrensninger for biltrafikk i sentrum. Bane Nor har lagt alt for liten vekt på at stasjonen 

også skal betjene bosatte i eksempelvis Ottestad,  som i nær framtid vil ha rundt 10.000 

innbyggere.                                         

 

Vi benytter ofte jernbanen da vi har barn og barnebarn i Oslo og sørover, og  en stasjon i nordenden av Stangebrua 

vil være langt bedre tilgjengelig. 

 

Det må legges press på Bane Nor for å forbedre ØST, særlig kryssløsningen for veg-bane, slik også Hamar kommune 

har krevd. 

  

Jeg mener ØST er det klart beste alternativ for flertallet av de reisende, og også for utviklingen av Hamar 

by. Strandsonen må reddes og ved det legge grunnlaget for en fantastisk byutvikling. 

  

  

 

Ottestad 10.02.2020 

 

Jarle Gløtvold 
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Gro Pedersen

Fra: Nora Julie Wiken <njwiken@gmail.com>

Sendt: 10. februar 2020 17:41

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelser

Kategorier: GRO

Ønsker østlig trasé med ny stasjonsplassering. Mvh N og T Wiken 

 

Sendt fra min iPad 
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Gro Pedersen

Fra: Svein Dalbakk <svein.dalbakk@gmail.com>

Sendt: 10. februar 2020 10:39

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høring kommunedelplan for dobbeltspor i Hamar

Kategorier: GRO

Jeg vil gjerne komme med et innspill i den største debatten i Hamar i nyere tid, kanskje ved siden av 
sykehuslokaliseringen. 
I stedet for å gjenta de mange gode argumenter både for øst- og vestløsningene, har jeg lyst til å peke på en 
viktig ting: 
 
Hva med transporten av passasjerer og gods under den lange anleggstiden? Går man for alternativ øst, kan 
man bruke den  
vestlige banestrekningen i det meste av anleggsperioden. Dermed spares en for buss-for-tog-løsninger i 
tusenvis av mil, med de 
ulemper og forsinkelser som sikkert oppstår.  
 
For ikke å snakke om godstransport, da slipper man å bruke trailere på strekningene f.eks. Oslo-Trondheim. 
De er som kjent  
verken er bra for miljøet eller kostnadsbesparende. 
  
Når det gjelder CO2-regnskapet, tror jeg bestemt at det vil slå positivt ut ved en slik løsning. 
 
Bruk den opprinnelige "vestbanen" i byggeperioden, og bygg den nye i øst i ro og mak!  
 
Svein Dalbakk 
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Gro Pedersen

Fra: terje r røhne <trroehne@gmail.com>

Sendt: 10. februar 2020 20:11

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: GRO

Jeg går for ØST.  
.  
Nærhet til vann ansees av de fleste myndigheter og folk som en meget verdifull rekreasjon i seg selv. På 
Hamar vurderer man å isolere byen fra Mjøsa. 
Såvidt jeg forstår er det marginale forskjeller, på de to alternativene Øst vs Vest, hva gjelder både økonomi 
og miljøavtrykk, og da er det ingen tvil - velg Øst.  
Bystyret har jo engang tidligere avgjort dette med et overveldende flertall for Øst, og det vil være synd hvis 
Staten nå, som for 150 år siden, tvinger gjennom en løsning som Hamarsinger ikke vil ha.  
Go East. 
 
Mvh Terje R Røhne  
Terje@trab.no  
Telf 90619520  
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Gro Pedersen

Fra: Therese Marie Berg <theresemab@gmail.com>

Sendt: 10. februar 2020 23:05

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor 

Kategorier: GRO

Hei.  

 

Jeg vil med dette få ytre min svært sterke mening om å legge dobbeltsporet i østlig trasé, Og beholde strandsonen 

og Koigen slik det er i dag. Det som skiller Hamar fra andre innlandsbyer er nettopp denne nærheten til Mjøsa. Den 

må vi ta vare på og utnytte.  

 

Jeg jobber i ungdomsskolen og vet hvor viktig arenaer som Koigen er for ungdom. Vi har ikke råd til å være uten 

dette området verken i byggeperioden eller senere.  

 

Hamar vokser og en stasjon ved Vikingskipet er snart like sentrumsnært som dagens stasjon var i sin tid.  

 

Jeg ser bare fordeler ved øst og gir min stemme her.  

 

Mvh 

Therese Marie Berg  

 

 

Sendt fra min iPhone 
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Gro Pedersen

Fra: tom-gi <tom-gi@online.no>

Sendt: 10. februar 2020 20:14

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: GRO

 
Hei! 
Jeg ønsker østlig trase' for å redde strandsona. Nå har vi muligheten til å åpne Hamar mot vakre Mjøsa. Jeg 
synes det vestlige alternativet er like på vidda som å legge E6 gjennom Strandgata. Det må da vel være 
lokaldemokratiet som skal bestemme Hamar sin fremtid? 
Mvh  
Tommy Gihlemoen 
 
 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 
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Gro Pedersen

Fra: vnybakke <vnybakke@online.no>

Sendt: 10. februar 2020 22:50

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse.

Kategorier: GRO

Jeg ønsker å beholde den fine strandsonen vår og er sterkt i mot å bygge den ned. Dobbeltsporet bør derfor 
legges til øst.           Mvh. Vidar Nybakken Tommelstadveien 4    2319 Hamar. 
 
 
 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 
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Gro Pedersen

Fra: Caroline Pettersbakken <carolinepettersbakken@gmail.com>

Sendt: 11. februar 2020 07:36

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: GRO

Mitt navn er Caroline P. Eide, kommer fra og jobber i Hamar, men bor i Ottestad. Jeg er gift og har to små 
barn. Jeg ønsker at jernbanetraseen skal gå i øst, for å bevare den unike strandsonen vi har - som kan brukes 

til så mye annet fint som kan gjøre Hamar til en av Norges fineste byer   
Nåværende stasjon er bare kaos når tog kommer og går. Mye enklere og logisk med jernbanestasjon ved 
vikingskipet.  
Byutviklingen i Hamar bør styres av Hamar kommune og de politikerene som er valgt av Hamars 
befolkning, ikke BaneNor som kun har jernbane og seg selv i fokus.  
Jeg ønsker øst-løsningen fordi jeg mener det er det beste for byen på kort og lang sikt, og sett i et 100-års 
perpektiv. 
 
-Caroline  



Høringsuttalelse for dobbeltspor gjennom Hamar  
Til postmottak@hamar.kommune.no 
 

Innsender er født og oppvokst på Hamar, er gift og har 4 voksne barn og 4 barnebarn. 
Alle bor på Hamar/i Ottestad og jobber på Hamar. 
Jeg bor på Nedre Storhamar, og har jobb i Torggata på Hamar. 
Jeg bruker toget flittig, da særlig til Gardermoen og Oslo, der jeg tidvis jobber på universitetet. 
 
Intercity-tanken er en flott idé for avlastning av Oslo, og vil binde østlandsområdet bedre sammen 
med hensyn til arbeidsmarked og valg av bosted.  I mine øyne har dette en stor samfunnsmessig 
nytte, men jeg har gjort meg visse tanker om fordeler og ulemper for jernbaneføringen gjennom 
Hamar by. 
Jeg har landet på trasé Øst C, og vil her forsøke å grunngi denne konklusjonen. 

 
 Hvis jernbanen hadde kommet til Hamar i dag, ville jernbanesporet aldri vært lagt i strandsonen 

foran byen.  Dette ble gjort av hensyn til samordning med frakt- og båttransport, men dette 
hensynet kan vi se bort fra i dag. 

 Dagens stasjon ligger i Hamars trangeste hjørne. Det er i dag store utfordringer med transport til og 
fra stasjonen, med dårlig plass for taxi, buss og bil, samt farlige trafikksituasjoner for gående og 
syklende, særlig i morgen- og kveldsrushet.   
For meg er det naturlig å satse på en regional skysstasjon for Hamar og omland, som er mer 
brukervennlig og tilgjengelig enn i dag.   
Svært mange av brukerne av dagens stasjon kommer fra omlandet rundt, slik som Ottestad og 
Ridabu.  Med det planlagte Espern-området og utbygging av det gamle stasjonsområdet, vil en 
skysstasjon ved Vikingskipet bli meget sentralt. 

 Ved flytting av dagens stasjon, vil det altså åpnes opp et område større enn Aker-brygge i Oslo, noe 
som vil dekke behovet for nye  bynære boligområder og næringsvirksomhet i overskuelig fremtid, 
samtidig som vi beholder det historiske bysentrum slik det var tenkt da det "moderne" Hamar ble 
planlagt med kvadratur, parker og torg til allmenn nytte og glede! 

 Ved flytting av stasjonen til Vikingskipet, åpnes det også for muligheten til å legge det nye 
Mjøssykehuset på Hamar, da dette er et knutepunkt både sørover, østover og nordover. 

 Jeg ønsker at vår flotte stasjonsbygning og jernbanepark skal brukes til glede for allmennheten.  Her 
kan man for eksempel ha fotomuseum, turistkontor og få revitalisert  den gamle fine 
jernbanerestauranten. 

 Det også viktig å integrere de gamle fredede jernbanebygningene i den planlagte utviklingen av 
stasjonen. 
 
MJØSA er Hamars største fortrinn! 
Jeg ønsker å fjerne jernbanefyllingen og 8-metersplanet og planlegge for en strandsone tilrettelagt 
for opplevelser som gir livskvalitet.  Skibladnerbrygga og klokketårnet må beholdes, og det må 
legges til rette for båt- og bryggeliv, kaféer og uteliv, grøntområder og møteplasser for folk i alle 
aldre. 

 
 Jeg ønsker ikke gjenfylling av Hamar-bukta! 

 Gjenfylling av hele Hamarbukta er i strid med Hamars historiske byplan, hvor 
mjøskontakten er noe av det viktigste. 

 Gjenfylling av Hamarbukta er ikke miljøvennlig. 
 En kulvertløsning som flytter Hamars strandlinje lenger vest og et innenforliggende 

vannspeil som vil ligge som en gjørmete sølepytt  store deler av året, er en estetisk 
fornærmelse mot Hamar.  Den forespeilede grunne vanndammen vil bare ha vannføring 
når Mjøsa har normalvannstand om sommeren. 



 Arbeidet med trasé vest er beregnet til 10-15 år, ved trinnvis utbygging, vil det ta ennå lenger tid.  
Dette er uakseptabelt. 

 Hvordan vil næringslivet og turistnæringen greie seg i denne perioden? 
 Hva med livskvaliteten for de som bor i sentrum? 
 Kan Koigen brukes i anleggsfasen?   
 Hva med støy og støv i anleggsperioden?  Luftkvalitet vil også påvirkes. 
 Hvordan vil parkene i Hamar påvirkes.  Bryggeriparken fra 1920-tallet er regulert til 

bevaring, og hvordan vil Strandgateparken med gamle trær påvirkes av anleggsfase og nye 
adkomstveier til Tjuvholmen? 

 Det er anført mye usikkerhet i forbindelse med gjennomføring fra Skibladnerbrygga til 
Bryggeriundergangen, der blant annet melkefabrikken og Nestlé-pipen er i faresonen.  
Dette er historiske bygg som definerer Hamars identitet, og er umistelige verdier for byen. 
 

Jeg har også noen funderinger i forhold til prosessen med Bane NOR. 
 Hvorfor anbefaler Bane NOR to alternativ, øst og vest , når de likevel  kommer med innsigelse til 

egen utredning av øst, selv om det nå vises til  likeverdighet mellom de to alternativene? 
 Hvorfor har Bane NOR plutselig tatt inn igjen at driftsbasen skal ligge i bysentrum, når de våren 

2018 besluttet at jernbaneverkstedet skulle opphøre og at driftsbasen skulle vurderes flyttet annet 
sted?  Driftsbasen krever ekstra sportilgang i Åkersvika som muligvis kan åpne for en innsigelse fra 
Fylkesmannen? 

 https:www.banenor.no/prosjekter/prosjekter/dovrebanen/hamar-
lillehammer/innhold/2018/planprogram-hamar/ 

 Hvorfor har Bane NOR uttrykt klimaregnskapet på en slik måte at det virker som det er ubetydelige 
forskjeller mellom CO2-utslipp på øst- og vest-løsningen, når det i anleggsfasen vil utgjøre 28.000 
tonn merutslipp ved vest? (Nåelleraldri, FB 08.02.20) 

 https://www.facebook.com/514967012042447/posts/1164949050377570/?d=n 
 Hvorfor snakker Bane NOR som om alle i vår region bor i Hamar sentrum?  Dette er en region hvor 

vi har noe av den beste landbruksjorden i Norge, og hvor miljøvennlig matproduksjon er et viktig  
for hele landet.  Mange bor dermed ikke bynært, og trenger transport til trafikknutepunktet. 

 Hvorfor hevder  Bane NOR  at det vil bli lengre total reisevei for de som bruker toget? De henviser 
sjelden til befolkningen i Stange, der bydelen Ottestad ser seg selv som en del av Hamar, og hvor de 
fleste jobber nettopp der?  Det virker som det også glemmes at Ridabu er en del av Hamar. 

 Hvorfor velger plutselig  Bane NOR at samfunnsutviklingen i Østerdalen settes på vent, etter lenge å 
ha kommet med signaler om elektrifisering og videreutvikling av Rørosbanen og Solørbanen? 

 https://www.banenor.no/jernbanen/banene/rørosbanen 
 https:/www.banenor.no/prosjekter/prosjekter/dovrebanen/hamar-

lillehammer/innhold/2020/roros 
 I Bane NORs samfunnsøkonomiske analyse under pkt.3 "prissatte konsekvenser" , er usikkerheten 

ved  vestløsningen beskrevet slik:  "Usikkerheten for alternativ Vest er i stor grad relatert til tekniske 
forhold og annleggsgjennomføring". 

 https://www.banenor.no/contentassets/761ce46786554b45a1e13c12fae62d86/do
bbeltspor-hamar---samfunnsokonomisk-analyse.pdf 

 Gevinsten for frigjøring av areal i sporområdet regnes for Øst som 110 millioner større enn 
for Vest (frigir ca. 105daa mer).  Samtidig hevdes det at trafikknytten er 200 millioner større 
med Vest enn Øst (fordi Vest gir raskere gang- og sykkelforbindelse fra gitte målepunkt).  
Sykle og gå gjør man mindre av i vinterhalvåret, hva med alle de som kommer fra andre 
steder enn målepunktene.  At Vest rangeres foran Øst med denne begrunnelsen, virker 
meget søkt! 

 Når det er større risiko og usikkerhet  ved Vest, hvordan kan det ha seg at man mener 
anleggsgjennomførelsen blir ca. 400 millioner billigere med Øst? 

 Hva hvis det viser seg at kulvertløsningen blir for teknisk avansert eller økonomisk kostbar?  
Risikerer vi da å få tilbake bro- og åpen løsning gjennom Hamar ved senere tidspunkt i 
anleggsperioden?   

 
Hamar, 11.02.20  Geir Oddvar Eide
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Gro Pedersen

Fra: Hugo Asphaug <post@hugo-asphaug.com>

Sendt: 11. februar 2020 09:00

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor 

Kategorier: GRO

Øst må velges! 
Alle rapporter fra BaneNor viser at øst kommer best ut, unntatt noen samfunnsøkonomiske diffuse synsinger 
som de legger mest vekt på og som er veldig vanskelig å ettergå. 
Hamar vil vokse voldsomt mot øst med bygging på dagens jernbaneområde, videre mot Espern. 
Se hvilket kaos det er rundt jernbanestasjonen i dag når det går/ kommer tog, enda verre blir det med flere 
tog/reisende. Taxier, privatbiler, gående og busser i klinsj med hverandre. BN legger også stor vekt på 
nedbygging av matjord. Med Øst C er det nesten ingen ting, i forhold til det som forsvinner med jernbanen i 
Stange og riksvegen 3/25 mot Elverum, men det snakker ingen om. 
 
Anleggsperiode 
Vest anleggsperiode strekker seg over 9 år! Øst kun 7 år. BN sier selv at øst er mye enklere å bygge og mye 
mindre sjanse for overskridelser. Vest er også mye mere komplisert med frakting av masse og annen 
anleggstrafikk ut og inn av sentrum. Øst kan bygges nesten uten at sentrum berøres. BN sier at ved øst må 
stangebrua stenges i 2-3 år, helt uforståelig etter min mening, med enkle løsninger vil den kunne holdes 
åpen. 
 
Konklusjon 
Velg øst og få en moderne effektiv stasjon for hele regionen, inkludert store deler av Stange og ikke minst 
Ottestad, som får stasjonen i gangavstand. Velges vest må jo den gamle stasjonsbygningen renoveres/ 
bygges ut, dvs ødelegges. 
Øst vil være en berikelse for alle Vikingskipets arrangementer, spaser rett inn fra toget. 
Send inn høringsuttalelse folkens med gode argumenter for øst. Vest har ingen gode argumenter etter min 
mening. 
 
Hugo Asphaug 
Varden 12 
2322 Ridabu 
90936104 
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Gro Pedersen

Fra: Jørund Mostue <jomostue@outlook.com>

Sendt: 11. februar 2020 12:09

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: GRO

Hei 

 

Jeg ønsker å uttale meg i høringsrunden rundt dobbeltspor gjennom Hamar. Jeg mener det er av ytterste 

viktighet for byen Hamar at dette legges til østlig trase. Dette både med tanke på belastning for bykjernen i 

Hamar om denne skal fremstå som "byggegrop" i en årrekke under byggeperioden, noe som vil være 

veldig ødeleggende for en allerede presset handelsstand. Videre vil det etter ferdigstillelse være 

ødeleggende for byen som helhet å miste sin tlknytning til Mjøsa. Her bør man heller gå motsatt vei og 

knytte byen og Mjøsa tettere sammen, noe som ikke lar seg gjøre samme hvilken høyde man klarer å legge 

en evt. kulvert på. Eller fylling eller brukonstruksjon på for den saks skyld. 

 

MVH 

Jørund Mostue 
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Kari <kari-okj@online.no>

Sendt: tirsdag 11. februar 2020 22.09

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Jerbanetrase

Kategorier: Sissel II

         

  

        Jeg ønsker Vest trase pga: 

  

-        Jernbanestasjonen bør ligge i sentrum. 

         Det medfører gangavstand for alle som jobber i byen. 

         Nærhet til offentlige kontorer, kultur, forretninger og restauranter. 

         Medfører postiv by-og sentrumsutvikling. 

         Med tanke på miljø, ungås transport fra evt. jerbanestasjon ved Vikingskipet og inn til sentrum.  

  

-       Bevaring av all næringsvirksomhet ved Vikingskipet er viktig. Flytter de til nabokommuner, blir det tapte 

        skatteinntekter til Hamar kommune.  

  

-       Med øst trase vil store arealer av dyrket mark gå tapt. 

        Fine friluftsområder både sommer og vinter blir forringet. 

        14 – 20 boliger blir revet, mot 6 boliger v/ vest trase. 

        En landlig bydel som Disen er, blir ødelagt. 

  

        Med hilsen 

        Kari Oliv lund Kjølstad 
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Gro Pedersen

Fra: Katrine Larsen <katzy1983@gmail.com>

Sendt: 11. februar 2020 08:14

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse og dobbeltspor

Kategorier: GRO

For guds skyld, øst! Jeg har vokst opp med båt på Mjøsa, og skjemmes over hvordan en så fin by skilles 
med togtrafikken.. Og skal trafikken av tog virkelig økes så mye, så få den til øst! La Hamar vises for byen 

den er, med strandlinje som ikke ødelegges av tog.La hamar og strandlinje få bli ett❤ 
Det er ikke lange stubben å gå fra vikingskipet og til sentrum. Hilsen Katrine, tilhørende i Ottestad, med 
jobb i hamar. 
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Gro Pedersen

Fra: Kim Sørensen <kim@k-sorensen.com>

Sendt: 11. februar 2020 11:40

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: GRO

Jeg ønsker østlig trasé, med stasjon i området ved vikingeskipet, for at få bort den deling av byen som jernbanen i 

dag utgjør. 

 

Ved østlig trasé kan Hamar endelig utnytte åpningen mot Mjøsa og skape maritimt miljø med strand som kommer 

alle byens borger til gode. 

 

I tillegg frigir østlig trasé et enormt område mot vest, som kan bebygges med boliger, virksomheter og kulturelle 

tilbud som åpner opp for sentrumsnære aktiviteter. 

 

Hamar får kanskje også muligheten til at igjen å få en camping/bobil-plass når banen fjernes - turister er viktig for at 

gjøre Hamar synlig på landkortet og få inntekter utenfra. 

 

Dersom man kunne få nytt sykehus lagt til Hamar sammen med en østlig trasé, så hadde det gitt enkel transportveg 

for både ansatte, pasienter og pårørende fra områdene nord, øst og syd for Hamar - med tanke på miljø, så hadde 

dette kunne gi en nedgang i CO2 utledningen når man "enkelt" kan ta toget direkte til sykehuset. 

 

For de som syntes det blir langt fra østlig stasjon til byen - fremtiden åpner opp for føreløse shuttlebusser, 

magnetbane(r) eller noe annet som flytter folk rundt i byen på en miljømessig måte. 

 

Til hamar kommune og alle de politiske partier - dere har en enestående mulighet til at bygge Hamar for fremtiden, 

hva er det som hindrer dere fra å gripe denne muligheten? 

 

Bane Nor skal IKKE bygge Hamar og de skal IKKE få lov at spekulere i eiendom i Hamar, noe som de tydeligvis gjør. 

 

Hamar kommune - vis at dere kan stå sammen om byens fremtid for de neste generasjoner og drop alt den politiske 

tovtrekking for at få stemmer til neste valg - tenk langsiktig og ikke kortsiktig ;) 

 

 

Mvh. 

 

Kim Sørensen 
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Kristian Sørum <kristian_sorum@hotmail.com>

Sendt: tirsdag 11. februar 2020 22.59

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: Sissel II

Hei.  
 
Jeg og min familie ønsker en østlig trasé, dette for å redde strandsonen i Hamar og for å kunne videreutvikle Hamar til en enda flottere mjøs og strandby.  
Det ligger et vanvittig stort potensiale i å få flyttet toglinja fra vest til øst, og jeg håper vi nå kan bruke muligheten til å få til nettopp dette.  
 
Jeg har et stort ønske om at barna mine skal få vokse opp til en enda flottere Hamar by, og en enda flottere strandlinje og uteliv.  
 
-, Kristian  
 
Sendt fra min Huawei-mobiltelefon 
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Gro Pedersen

Fra: Lars Erik Fjøsne <larserikfjosne@gmail.com>

Sendt: 11. februar 2020 15:44

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: GRO

Jeg vil ha østlig trase, fordi jeg ønsker å bevare strandsonen, åpne opp for rekreasjon, brygger og park 
muligheter, og jeg mener at en stasjon ved Hamarskipet vil åpne opp for videre byutvikling og skape en 
bedre fremtid for både økonomisk og folkelig vekst i Hamar regionen.  
 
mvh 
 
Lars Erik Fjøsne 
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Gro Pedersen

Fra: Mikkel Dobloug <mikkeld@bbnett.no>

Sendt: 11. februar 2020 20:21

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Hørings uttalelse dobbeltspor

Kategorier: GRO

 

Jeg har gjennom noe tid fulgt med i debatten og prosessen for trasevalg av dobbeltspor gjennom/forbi Hamar. Det 

har vært stort engasjement og spesielt for de som har bestemt seg før løsning uansett hva utredningene måtte si. 

Denne utredningen som så langt den siste runden , har jeg sett nærmere på og vært tilstede i Kulturhuset tidligere i 

januar ved gjennomgangen/presentasjonen av oppdaterte planer fra Bane Nor. Jeg kommenterer her at jeg var flau 

på vegne av lokalsamfunnet pga noen av innleggene og da spesielt arkitekten (Våg) og Opaas. Disse kjenner vi alle 

meningene til fra før. 

 

De forskjellige alternativene virker vesentlig bedre utredet nå enn tidligere. Mitt personlige syn etter en del fram og 

tilbake  er at VEST er den totalt sett beste løsningen. Hovedårsaken til det er at løsningen bygger videre på Hamar 

stasjon som en integrert løsning , at åpningen mot Mjøsa fra forlengelsen av Vangsveien ikke blir dårligere enn  den i 

dag og at løsningen med vest kan bygges ut i etapper tilpasset økonomiske realiteter. Det betyr at vi i fase 1 får 

dobbeltspor til Hamar stasjon. Nord for Hamar vil det i flere år ikke være markedsmessig behov for den planlagte 

løsningen med dobbeltspor til Lillehammer. Når 8-meters planet blir borte vil området mellom gammel stasjon  og 

Skibladner brygga og Koigen kunne utvikles til den flotte løsningen med  kontakt mot Mjøsa og bli vesentlig bedre 

enn den er i dag. 8-metersplanet  er ikke et resultat av god byplanlegging , men en plass hvor masser som ved 

tidligere utbygginger skulle fraktes bort og  hadde kort transportavstand til. 

 

Orienteringen på nevnte møtet om undersøkelsen om hvor stor andel av passasjerene på toget som kunne gå eller 

sykle var dessverre  en særdeles tynn og  utilfredsstillende undersøkelse. Med et naturlig nedslagsfelt for Hamar 

stasjon har det vært for stor fokus på gå- og sykkelavstand til stasjonen. Hamar stasjon vil i mange år være 

hovedstasjonen for togene sydover til og fra Osloområdet. Det vil dekke søndre del av Ringsaker til Rudshøgda , hele 

Hamar kommune inklusive «gamle Vang» , hele Løten og nordre del av Stange (som har en vesentlig del av 

innbyggerne i Stange). Min innvending til begge alternativene vest og øst er at antall parkeringsplasser er i vesentlig 

grad for lite. For VEST står det at «Dagens trafikale funksjoner beholdes som i dag med plass til 200 plasser langs 

Stangeveien». For alternativ ØST står det at «Innfartsparkering med 200 plasser + kiss&ride , taxi og HC etableres». 

Begge stasjonsalternativene har for få parkeringsplasser og er på langt nær tilfredsstillende. Dagens kapasitet er alt 

allerede for liten. Når trafikken øker slik målsetningen er betyr det at dersom biltrafikk benyttes er det ikke 

parkeringsplasser å oppdrive. Den eneste løsningen er derfor parkeringshus i flere etasjer. Det naturlige 

nedslagsfeltet for Hamar stasjon er som beskrevet ovenfor fra alle fire Hedemarkskommunene. Jeg bodde tidligere i 

Øvre Vang og brukte da Stange stasjon når jeg skulle til Oslo. Der var det som oftest plass. Med økende trafikk vil 

også denne og Tangen stasjon bli for smått dimensjonert fordi reisende fra Elverum ofte benytter disse stasjonene. 

For å lette trykket her kan jo et bedre tilbud med kommunikasjon fra Elverum bedre forholdene. 

 

Et alternativ som kunne lette trykket på parkeringsplassene , er at det i regionen utvikles og tilbys et  veldig utvidet 

busstilbud på linje med bybussene i det sentrale Hamar med minst halvtimes avganger i hele nedslagsfeltet. På 

bygda ikke langt fra Hamar går det ikke lenger buss annet enn skolebussene med noen få tillegg. Dette holder ikke 

for framtidas målsetning om økt bruk av kollektiv transport. Bybusstilbudet er i dag er et meget godt alternativ for 

de som dagpendler til Osloområdet.  

 

Avslutningsvis er jeg spent på om de påpekte utfordringene blir nærmere vurdert og tatt hensyn til. 

 

Vennlig hilsen Mikkel Dobloug 



Hamar kommune 

Postboks 4063 

2306 Hamar 

Hamar 11. februar 2020 
 

 
Høringsuttalelse dobbeltspor Hamar. 
Utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar hvor den unike hamarbukta 
berøres må unngås. Strandsoner er viktige rekreasjons- og fellesområder for 
befolkningen og må derfor i størst mulig grad bevares. Planutredningene som er 
utarbeidet viser at alternativ Vest vil berøre Hamarbukta sterkt. Løsningen kommer 
derfor dårlig ut på ikke prissatte konsekvenser, særlig byliv, friluftsliv, landskapsbilde. I 
Utredning av miljøkonsekvenser som følge av anleggsgjennomføring kommer også vest-
alternativet dårlig ut, ikke minst i forhold til utslipp av klimagasser. For prissatte 
konsekvenser er det liten forskjell på alternativene. Til tross for dette fraråder BANE 
NOR begge Øst alternativene, og i klimarapporten er den beregnede forskjellen i CO2 
utslipp mellom alternativene feil framstilt. En helhetlig vurdering av det framlagte 
planmateriale, en rettmessig vektlegging av klimahensyn og Hamars 
utviklingsmuligheter de neste 200 år, tilsier at Øst C er det beste alternativet. At BANE 
NOR fraråder Øst- C og endog fremmer innsigelse, er ikke til å forstå.  
 
Alternativ vest bryter med Hamars byplan fra 1848.  
Byplanen viser en by i helling ned mot Mjøsa, hvor alle tverrgater i sentrum danner siktelinjer 
mot innsjøen. Byplanen har i alle år vært retningsgivende for byutviklingen i Hamar, og har 
slik gitt byen et viktig særpreg. Unntaket er området ved gamle Hamar bryggeri og 
Melkefabrikken (Nestlé). Her fikk industrien bryte gatemønsteret ved sine utvidelser. Disse 
bedriftene er nå nedlagt. Området omformes til boliger og annen næring, og gateløpene 
gjenåpnes. Nærhet til Mjøsa ble sterkt redusert ved Dovrebanens forlengelse på 1890-tallet. 
Hageanlegg ble omgjort til jernbanefylling, og adgangen til Mjøsa ble betydelig redusert. 
Hamar har nå en historisk mulighet til å rette opp i dette ved å legge jernbanen i østlig trasé 
slik at den ikke berører de fantastiske strandarealene ved sentrum i byen. 
 
Forslaget med kulvert under Hamarbukta høres tilforlatelig ut. I det foreliggende planforslaget 
er kulverten senket i forhold til forslaget til Jernbaneverket i 2016. Kravet om høy utnyttelse 
av arealer innenfor den nye jernbanetraseen er frafalt. Dette er en vesentlig forbedring fra 
2016. Løsningen vil uansett gi en betydelig barrierevirkning med heving av terrenget, store 
endringer av landskapsbildet og sikten fra deler av byens sentrum mot Nes og Helgøya bli 
redusert. I tillegg blir Hamarbukta betydelig endret/redusert.  
For noen år siden var det planer om hotell på Koigen. Hamars politikere lyttet da til folket, og 
skrinla denne planen. I stedet ble det etablert et fantastisk friluftsområde med bynær strand. 
Det ble en stor suksess. Denne gode planstrategien for strandsona må videreføres. Foruten å 
ødelegge sikten mot Mjøsa, vil kulvertløsningen også ødelegge den historisk viktige perlen 
Skibladnerbrygga med tilliggende opprinnelig strand. Anleggsarbeidet vil dessuten kreve 
store inngrep i strandsonen og berøre det historiske industribygget Nestlè på en svært uheldig 
måte. Den attraktive stranda på Koigen vil få store forstyrrelser i en langvarig og støyende 
anleggsperiode på hele 8 år. Derfor er det utilbørlig av BANE NOR å presse en slik løsning 
på byens befolkning på et grunnlag som er ganske dårlig fundert. En tilrettelegging for 
allmennheten på utsiden av kulverten, uansett utforming, kan ikke bøte på den skade byen 
påføres ved denne løsningen. 
 



Alternativ Øst C – en løsning for framtiden 
Utbygging etter alternativ Øst C har mange fortrinn. Utredningen til BANE NOR viser også at 
det er mulig å gjennomføre den uten store inngrep i Åkersvika naturreservat og relativt lite 
forbruk av dyrket mark. Øst C går tidligere inn i kulvert/tunell enn Øst A, og forbruket av 
dyrket mark blir sterkt redusert i forhold til det østlige alternativet fra 2016 – fra 76 til 24 
dekar. Inngrep i Åkersvika naturreservat er uunngåelig uansett alternativ, men merforbruket 
av areal er ikke mer enn 1,5 dekar for Øst C i forhold til Vest.  
 
De økonomiske beregninger som er utført viser at forskjellen i kostnad og samfunnsnytte er 
liten mellom alternativene. Kostnaden for utbygging etter Øst C, med stasjon ved 
Vikingeskipet er beregnet å bli 400 millioner kroner høyere enn i Vest. I prosent er forskjellen 
bare ca 3%. Tilsvarende liten er forskjellen i forhold til beregnet samfunnsnytte. Den ligger på 
-0,98 til -1,02 og er negativ for alle alternativer. Vest er beregnet å ha litt høyere nytte enn 
Øst, men usikkerheten i beregningen er større enn den beregnede nytteforskjellen. 
Størstedelen av den beregnede ekstra samfunnsnytten for Vest skyldes i hovedsak lavere 
kostnader for tilbringertjenester og økt tidsbruk til og fra stasjonen. Her er det tatt i skikkelig, 
og grunnlaget er svakt. Beregnede anleggskostnader har relativt stor usikkerhet, ikke minst 
knyttet til kostnad på kulverten under Hamarbukta, men det er ikke tillagt vekt. Dessuten er 
grunnlaget for framtidig trafikkberegning mangelfulle. De ikke prissatte konsekvenser 
varierer en del.  Alternativene med trasé i øst vurderes som betydelig bedre for byområdene 
enn vest alternativet med dagens stasjon. Dette gjelder særlig for landskapsbilde, friluftsliv og 
byliv. Fordi flytting av jernbanen til trasé øst i byen vil få frem igjen overordnede visuelle og 
funksjonelle sammenhenger som er av stor landskapelig og historisk verdi. Dette styrker 
byens identitet knyttet til Mjøsa til beste for befolkningen. For de øvrige ikke prissatte 
konsekvenser er det relativt små forskjeller bortsett fra klimautslipp, hvor Øst kommer klart 
best ut. Klimagassutslipp ved bygging i vest er beregnet å bli 27500 tonn CO2ekv eller 17% 
høyere enn Øst-alternativene.   
 
I Bane Nors sterke vektlegging av betydningen av å beholde dagens stasjonsplassering, er det 
lagt uforholdsmessig stor vekt på sentrumspassasjerene. Det er en del vesentlige momenter 
som er utelatt i denne beregningen. Ifølge planutredningen er reisetid på tog den samme for 
både Øst og Vest. Trafikkmodellberegningene gir heller ikke vesentlige forskjeller i antall 
togreisende som følge av stasjonsplassering. Likevel hevder BANE NOR at det blir et 
nyttetap tilsvarende 11,4 mill. kr per år ved valg av østlig trasè.  
Dette regnestykket har etter min mening veldig mange usikkerheter. Hvor mange av de som 
jobber i Hamar sentrum bruker tog til og fra jobben? Hva med de som bor øst for Hamar 
sentrum, Østbyen, Solvang, Smeby, Bekkelaget, Ridabu, Ingeberg mm. som får kortere veg?  
 
Hamar stasjon er en stasjon med regionale funksjoner. Det blir derfor feil å legge så stor vekt 
på antall personer innenfor en sirkel på 1 km fra stasjonen slik BANE NOR gjør. Byen og 
passasjergrunnlaget vil trolig bli betydelig endret framover. Plassering av stasjonen ved 
Vikingskipet vil gi redusert trafikk til Hamar sentrum. Det er bra for bymiljøet. Nytt 
stasjonsområde gir dessuten mye bedre mulighet for å anlegge en moderne og effektiv 
skysstasjon med enkel overgang til en effektiv tilbringertjeneste, regionbusser og drosjer: 
Kobling til hoved- innfartsårene, E6, Rv 25 og Rv 222 blir også mye bedre. Trolig vil mye av 
tilbringertjenestene i framtiden skje med førerløse busser som går ofte. God tilrettelegging for 
økt bruk av sykkel til og fra stasjonen vil også bidra til å korte ned reisetiden for mange flere 
reisende. Fra en slik betraktning er avstanden til en litt mindre sentral stasjon (semiurban 
stasjon) av liten betydning. 
 



God tilkobling av Rørosbanen med gjennomgående tog i aksen Trondheim – Røros - Elverum 
- Oslo er viktig og en meget stor og framtidsrettet fordel med alternativ Øst. Det gir 
muligheter for å gjenoppta gjennomgående person- og godstrafikk Oslo – Trondheim når 
jernbanen gjennom Østerdalen blir elektrifisert. En slik løsning vil kunne gi bedre 
kollektivdekning i Østerdalen, og gi en betydelig energigevinst fordi denne trasèen har 
vesentlig mindre stigning enn Dovrebanen.  
 
Min konklusjon er derfor at stasjon i Øst er mest miljøvennlig og framtidsrettet. BANE NORs 
forherligelse av vest-alternativet med opprettholdelse av dagens stasjon er konservativt. Bruk 
av innsigelse for å presse fram dette alternativet smaker av maktmisbruk. 
  
Hilsen 
 
Ola Gillund 
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Gro Pedersen

Fra: ole Midtskogen <midtskogen@hotmail.com>

Sendt: 11. februar 2020 16:17

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høring jernbanetrasé

Kategorier: GRO

 

Jeg vil ha jernbanen i øst for å redde strandsonen. 

 

Mvh Ole Jacob Midtskogen 

Sendt fra min iPhone 



Høring kommunedelplan for dobbeltspor i Hamar. 

 

1. Hamar stasjon må være et knutepunkt for hele Hamarregionen med både Ottestad, Ridabu, 
Smeby, Stafsberg og Hamar vest som sitt nærområde. Det må tilrettelegges for at reisende 
fra områdene utenfor også lettvint kan komme seg til stasjonen. Samtidig bør det være 
naturlig å tilrettelegge for direkteforbindelse nord-sør og østover.  
I tillegg bør det for framtiden være naturlig at knutepunktet, med kort avstand til E6, også 
innbefatter sentralsykehus og brannstasjon. Jeg mener at en ny stasjon med ny infrastruktur 
ved Vikingskipet er en riktig plassering for framtiden.  
Dette kommer på sikt til å bli «midt i byen» i forhold til hvor de reisende bor, og blir lett 
tilgjengelig for folk utenfra. 
Da må det bygges nye bredere veier som tåler mer trafikk og som gjør adkomsten lettere for 
både bilister, busser, gående og syklende. Dette løses enklest ved en østløsning for 
stasjonen. 
 

2. Trafikkproblemene ved dagens stasjon. 
Det er kaotiske tilstander i trafikken foran dagens stasjon. Når personbiler skal levere eller 
hente reisende, og bussene kommer kjørende forbi blir det mange farlige situasjoner utenfor 
stasjonen. Bussene har fått en plassering i nærheten av stasjonen, men drosjene er blitt 
flyttet unna. Dette er ikke brukbart for framtiden med et høyere antall reisende.  
Allerede i dag er det for stor trafikk i Strandgata. Jeg mener at både Vangsveien, Furnesveien 
og Stangeveien ikke tåler større trafikk enn i dag. 
Pendlerparkeringen er allerede helt full. I tillegg parkerer mange i gatene i østbyen. 
Vi kan ikke forvente at reisende fra områdene rundt Hamar kan gå eller sykle til stasjonen, 
derfor må dette løses på en bedre måte. Et parkeringshus vi bedre dette og samtidig være til 
nytte for Vikingskipet.  
BN har ikke løst dette i sitt vestforslag.  
Privatbilen er nok både nødvendig og riktig for mange å bruke for å komme seg til stasjonen. 
 

3.  Miljø. 
Det er forventet at vi skal utvikle kompakte byer og tettsteder. Da må det tilrettelegges for 
enkel og god transport til knutepunkter slik som jernbanestasjon. For å få til dette må det til 
løsninger som ikke kan oppnås ved dagens stasjonsplassering.  
Den beste løsningen for klimaet og også mest praktisk for reisende er enkle lettvinte 
adkomster både med privatbil, drosje og buss. (som de fleste kommer med) og for gående og 
syklende. Dette kan oppnås ved god planlegging av ny stasjon ved Vikingskipet.  
Skal vi oppnå enda større fordeler må også sentralsykehus og brannstasjon inngå i planene. 
Jeg vil gjerne bruke modellen vist på Bylab som et godt forslag til dette.  
Er denne vurdert av Hamar kommune som en god løsning? 
 

4. BNs presentasjon og argumentasjon. 
Jeg stiller meg ofte spørsmålet: Er det riktig det BN hevder og legger til grunn i sin 
argumentasjon? 
Jeg føler at svaret ofte blir nei, og noen ganger kanskje. 
Noen eksempler: 
-vest åpner byen mot Mjøsa. 
-flere reisende vil i framtida sykle. 



-42 % går til/fra stasjonen. 
- 5 min er akseptert gangtid for reisende. 
-velges øst må Stangeveien stenges i 2,5 år. 
-korte driftsstans for tog ved vestløsning, mens lang driftsstans ved øst. 
-liten påvirkning av bytrafikken i anleggsperioden ved vestløsning. 
-mer miljøvennlig transport av folk til dagens stasjon enn ny øst. 
-er vest pyntet mens øst blir problematisert? 
-det er lett å finne flere…. 
Jeg håper Hamar kommune også har gjort seg slike tanker og vurdert dette uavhengig av hva 
BN hevder. Jeg vil gjerne ha tilbakemelding om slike tanker er luftet.  
 

5. Visualisering. 
Jeg har sett mange ganger på tegninger og bilder av framtidige løsninger som BN har 
presentert. Mange ser flotte ut og noen viser fine løsninger. Men jeg ser en klar forskjell på 
deres presentasjon av øst og vest. På vest er det ofte fine grøntarealer og vist muligheter.  
For øst er det ofte bare åpne arealer, og få fine løsninger blir vist.  
Et eksempel er bildet hvor banen med tog kommer ut av Meieritaket og krysser Vangsveien. 
På bilder av kulverten i vest som går ned i Mjøsa ser det ut til at utsikten til Mjøsa blir bedre 
enn i dag. I virkeligheten blir jo taket på kulverten høyere enn dagen jernbanelinje og vil 
skape en barriere mot Mjøsa. Dette kommer ikke så lett fram på deres presentasjoner.  
De viser også et mulig vannspeil innenfor kulverten. Jeg håper at Hamar kommune selv ser 
problemene ved dette ved varierende vannstand i Mjøsa.  
Ved en østløsning har ikke BN vist en god løsning for byen på de områdene som frigis både 
ved dagens stasjon og nordover. 
Vurderer Hamar kommune dette på samme måte? 
 

6. Byggeperiode. 
BN hevder at østalternativet griper inn i Ramsarområdet og påvirker jordbruksareal i stor 
grad. Jeg kan ikke skjønne at de har gjort det som er mulig for å unngå dette.  
Modellen som ble vist på Bylab viser en bedre løsning. 
BN viser en smal spuntet byggegrop ved vestalternativet fram til Bryggeriundergangen med 
en midlertidig bru for toget over gropa. Det blir hevdet at dette kan gjennomføres og at det 
ikke medfører betydelig driftsstans for toget i byggeperioden.  
Jeg tillater meg å stille meg svært skeptisk til dette. Det kan sikkert gjennomføres rent 
teknisk, men det kommer til å bli uforholdsmessig kostbart i forhold til tunell under 
Børstadjordene.  
I tillegg mener jeg at den åpne byggegropa mest sannsynlig vil måtte gå helt bort til krysset 
Karl Jemtes gate og Aslak Bolts gate pga dårlige masser i området. Det går også store vannrør 
og kloakk i området som vil komplisere arbeidet. I tillegg går Hakabekken i rør der. 
Trafikkavviklingen i rundkjøringen vil også påvirkes betydelig. 
BN antyder en byggetid på 16-24 måneder. 
Velges østalternativet vil byggingen av ny stasjon og tuneller til Jessnes bygges uten betydelig 
påvirkning av trafikken i bykjernen og trafikkavviklingen på jernbanen. Samfunnsøkonomisk 
må dette bety mye.  
Er dette en vurdering Hamar kommune er enig i? 

  7.  Konklusjon 



Det virker som om BN har bestemt seg for at vest skal være deres løsning, og deretter 
tilpasser sin presentasjon og argumentasjon til denne løsningen. De har aldri hittil, slik jeg ser 
det, belyst alternativene like godt og heller ikke prøvd å finne de optimale løsningene for 
begge alternativer. Dette synes godt ved at de fortsatt har med alternativet med åpen bane 
omtrent helt fram til Smeby. Dette sammen med ikke optimal løsningen for øst C viser vel at 
de har en valgt løsning? (vest) 

Jeg håper at Hamar kommune går for den beste løsningen for byen, omegnen, de reisende, 
miljøet og framtiden ved å velge øst. 
 
VELG ØST. 

 

 Hamar 11/2-2020 

 

 Per Lund 

 pelund@online.no 

 Torggata 141 A 

 2317 Hamar. 

 

 
 
 



Høringsuttalelse for dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar 
med høringsfrist 14.02.2020 

Til postmottak@hamar.kommune.no 
 

1. Litt om meg 
 Mitt navn er Sisle Varegg Eide, 61 år, gift med Hamarsing i 36 år. 
 Jeg er født og oppvokst i Oslo og har et nært forhold til Oslofjorden .  

 Jeg husker meget godt Rådhusområdet med togtrafikk og industri mellom bykjernen og 
vannet.  Aker Mek. og Vestbanestasjonen med sporganger opptok et stort område som nå har 
kommet innbyggere og gjester til gode.  Det er liv hele året.  Fjordbyen Oslo er en stor suksess! 
Vi har også hytte i Tønsberg, og nyter bryggelivet i denne byen om sommeren. 

 Jeg har bodd sentralt  på Hamar siden 1997, og jobber 100% som helsearbeider i Kvadraturen. 
 Vi har 4 barn (og 4+ barnebarn), hvor 2 bor i Hamar og 2 bor i Ottestad.  Alle jobber i Hamar 

sentrum. 
  Jeg er togentusiast og bruker toget så ofte jeg kan.  Jeg har hatt kundekort på toget siden  80-

90-tallet.  Jeg er en del på kurs og møter, og bruker toget til Oslo, Trondheim og Gardermoen.  
Toget er også førstevalg  når jeg besøker familie, venner eller oppsøker kulturopplevelser i 
hovedstaden. 

 I dag bruker jeg 15 minutter til fots hjemmefra til jernbanestasjonen, og kan gå langs Koigen og 
Mjøsa store deler av veien.   

 Med øst-løsningen vil jeg bruke dobbelt så lang tid, men fortsatt få Mjøsopplevelsen.  Jeg 
bruker tidvis også sykkel i sommerhalvåret hvis værgudene er på min side. 

 
2. Hvorfor sender jeg inn høringsuttalelse? 

 Jeg ønsker at Hamar skal være en god og menneskevennlig by å bo i.   
En by må inneholde alt som gir oss livsglede og trivsel;  lys, luft, vann,  grønne soner, gode 
byrom og opplevelser. 

 Jeg ønsker at mine etterkommere skal bo i en by som er miljøvennlig,  barnevennlig og med 
minst mulig biltrafikk i sentrum. 

 Jeg ønsker at den originale byplanen med  sentrumskvadraturen  skal bibeholdes, og gjerne at 
strandområdet bringes tilbake så vi får en ennå tettere kontakt med Mjøsa.   

 Jeg ønsker at byutviklingen skal styres av Hamar kommune og  valgte politikere, men gjerne i 
samarbeid med Bane NOR og andre etater.   Det er vi som bor her, og våre behov må ikke 
ofres for nåtidens vurderinger om byutvikling og  kortsiktig profitt. 

 Jeg ønsker at togstasjonen på Hamar skal være en regional skysstasjon med gode 
kommunikasjonsmuligheter sørover, nordover og østover, og ha gode forhold for tog, buss, 
taxi og bil. 

 Hadde jernbanen  kommet til Hamar i dag, ville den  ALDRI ha blitt lagt i strandsonen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 



3. Tanker om prosessen 
 Hamar er tuftet på ingeniør Røyems byplan fra 1848, og Pedersens "Sommerfugl" fra 1925. 

Hamar ligger som et amfi mot Hamarbukta og Mjøsa, og med kvadraturen sikres lys, luft og 
opplevelsen av Mjøsa  innover i sentrum. Med Pedersen fikk vi parker og torg, og det var en 
klar forutsetning at bysentrum ikke skulle ha høyhusbebyggelse, til tross for at dette var 
trenden den gang.  Blokker ble i stedet bygget blant annet på Disen. 
Dette kommer sterkt i konflikt med Bane NORs anbefaling om "kompakt byutvikling av 
eksisterende sentrum" 

 Hvorfor er Bane NORs viktigste argument for vest-løsningen nærhet til bysentrum?  Dette er 
byutvikling, ikke nasjonalt transportbehov, og burde styres av kommunen. 

  Det bygges klimavennlig jernbane for de neste 100-150 år.  Hamar utvikler seg østover og 
sørover, og med ny bydel på Espern og utbygging av det gamle stasjonsområdet med næring 
og boliger, blir stasjon ved Vikingskipet meget sentralt.  

 Hvorfor anbefaler Bane NOR to alternativ, øst og vest , når de likevel  kommer med innsigelse 
til egen utredning av øst, selv om det nå vises til  likeverdighet mellom de to alternativene? 

 Hvorfor har Bane NOR plutselig tatt inn igjen at driftsbasen skal ligge i bysentrum, når de våren 
2018 besluttet at jernbaneverkstedet skulle opphøre og at driftsbasen skulle vurderes flyttet 
annet sted?  Driftsbasen krever ekstra sportilgang i Åkersvika som muligvis kan åpne for en 
innsigelse fra Fylkesmannen? 

 https:www.banenor.no/prosjekter/prosjekter/dovrebanen/hamar-
lillehammer/innhold/2018/planprogram-hamar/ 

 Hvorfor har Bane NOR uttrykt klimaregnskapet på en slik måte at det virker som det er 
ubetydelige forskjeller mellom CO2-utslipp på øst- og vest-løsningen, når det i anleggsfasen vil 
utgjøre 28.000 tonn merutslipp ved vest? (Nåelleraldri, FB 08.02.20) 

 https://www.facebook.com/514967012042447/posts/1164949050377570/?d=
n 

 Hvorfor snakker Bane NOR som om alle i vår region bor i Hamar sentrum?  Dette er en region 
hvor vi har noe av den beste landbruksjorden i Norge, og hvor miljøvennlig matproduksjon er 
et viktig tema for hele landet.  Mange bor dermed ikke bynært, og trenger transport til 
trafikknutepunktet. 

 Hvorfor hevder  Bane NOR  at det vil bli lengre total reisevei for de som bruker toget? De 
henviser sjelden til befolkningen i Stange, der bydelen Ottestad ser seg selv som en del av 
Hamar, og hvor de fleste jobber i byen? 
Det virker som det også glemmes at Ridabu er en del av Hamar. 

 Hvorfor velger plutselig  Bane NOR at samfunnsutviklingen i Østerdalen settes på vent, etter 
lenge å ha kommet med signaler om elektrifisering og videreutvikling av Rørosbanen og 
Solørbanen? 

 https://www.banenor.no/jernbanen/banene/rørosbanen 
 https:/www.banenor.no/prosjekter/prosjekter/dovrebanen/hamar-

lillehammer/innhold/2020/roros 
 Hamar sentrum trenger plass til å vokse.  Vi trenger ikke plasskrevende næring, som for 

eksempel Bilkonsernet Sulland-gruppen ved Vikingskipet,  så sentralt i byen.  Det er heller 
ønskelig å redusere mest mulig  biltrafikk også i dette området.  Sulland Hamar kan gjerne 
flyttes til næringspark i nærheten, enten i Hamar, Stange eller Ringsaker. 

 Jeg har troen på sammenslåing til større kommuner, til det beste for hele Innlandet.  Vi får 
bedre samarbeid og slipper  dobbelt opp med byråkrati, og  disse stadige lokale 
"småkampene". 

 Jeg er for et grønt skifte, men har dessverre ingen tro på  at vi på sikt klarer å beholde 
gårdsdrift mellom Hamar by og E6.  Derfor må vi tenke hva som er best i et 100-årsperpektiv, 
og ikke jordvern slik vi ser Hamar i dag.  Øst-C og mulig videre optimalisering tar lite jord. 

 Ramsar og naturvern er viktig.  Nye Veier har fylt mye grus i dette følsomme området i 
forbindelse med 4-feltsvei inn til Hamar.  Trasé Øst-C  vil ikke i samme grad  påvirke dette 
området.  Ved optimalisert øst-løsning som skissert av de tre fagpersonene Opaas, Skjeseth og 
Bjørklund, vil Ramsar bli lite eller ikke rørt.  



 
4. Hva tenker  jeg om vest-løsningen? 

 Nåværende stasjon har et stort trafikkproblem, det er "kaos" når tog kommer og går, særlig 
når folk skal til og fra jobb, og det er køer inn til Hamar.  Skal antall tog økes slik Bane NOR har 
skissert, er en stasjon i det mest inneklemte hjørnet av byen lite gunstig, og passer ikke 
sammen med en miljø-  og menneskevennlig by. 

 Når Rørostoget skal inn på stasjonen og snu, må bussholdeplassen flyttes, visstnok mot 
Tjuvholmen?  Dette vil ikke gjøre den trafikale situasjonen bedre. 

 Det er lite info om  sikkerhetsgjerder og strømtilførsel på kulverten før toget går ned i tunnel. 
 Jeg ønsker ikke høybygg i området Tjuvholmen til Skibladnerbrygga, se gammel byplan. 
 Oppfylling av hele Hamarbukta er ikke miljøvennlig!  
 Oppfylling av Hamarbukta er i strid med den historiske byplanen til Hamar, der alle tverrgater 

gir mjøsutsikt , mjøslys og nærhet til Mjøsa. 
 Oppfylling av Hamarbukta med støping av en stor kulvert midt foran byen, skaper avstand og 

ikke nærhet til Mjøsa, i tillegg blir det estetisk meget krevende! 
 Vannspeilet i Hamarbukta kan visstnok ikke være dypere enn en og en halv meter ved normal 

sommervannhøyde.  Når Mjøsa er nedtappet, vil denne være tørrlagt .  Dette månelandskapet 
vil bli svært skjemmende for byen vår! 

 Hvordan kan man evt. sikre rent vann inn til vannspeilet? Er dette helsemessig vurdert? 
 Arbeidet med vest-traséen er beregnet til 10-15 år.  Det kommer til å måtte flyttes tonnevis av 

masse som krever et enormt antall lastebillass gjennom byen.  Hvordan vil dette påvirke 
næringslivet sentralt i Hamar? Turistnæringen? Trivselen for oss som bor og jobber her? 

 Kan Koigen brukes i anleggsfasen? Det virker svært usikkert så nær en støyende anleggsplass.  
 Ved "trinnvis utbygging" vil anleggsfasen trekkes ennå lenger ut i tid, dette er totalt 

uakseptabelt.  10-15 år er barndomstiden til et barn. 
 I utredningsdokumentene står det mye om høy risiko og usikkerhet i vest-traséen.  Får Nestlé-

pipen stå? Blir del av melkefabrikken fjernet?  Hvordan går det med den vernede 
Bryggeriparken?  Hva med Hakabekken og alunskiferen i området ved Bryggeriundergangen?  
Hva med Stormyra?  Hva med rømningsveier, hvor skal de være? 

 Hva om det viser seg at kulvertløsningen blir for teknisk avansert eller økonomisk kostbar?  
Risikerer vi da å få tilbake bro- og åpen løsning gjennom Hamar ved senere tidspunkt i 
anleggsperioden?   
Med tenkt, økt antall tog og godstog gjennom Hamar, større hastighet, utretting av kurver og 
økede sikkerhetssoner, vil et slikt scenario  bli ekstremt ødeleggende for  den tett bebyggede 
bydelen Hamar vest, samt at det vil bli ekstremt estetisk og lydmessig støyende for byen 
sentralt       
    
Dette siste punktet utgjør min største bekymring med vestløsningen! 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Hvorfor ønsker jeg øst-løsningen Øst-C? 
 Øst-C  gir minst tap av matjord og lite påvirkning av Ramsar i forhold til Øst-A, og kunne vi få en 

ennå mer optimalisert øst-løsning, hadde det vært fantastisk! 
 Jeg ønsker at det kan åpnes for at Rørosbanen elektrifiseres og videreutvikles.  Den har et stort 

potensiale for økt godstrafikk, og vil stimulere til økt tilflytting ved at det blir gitt mulighet for 
direktetog til Oslo.  I tillegg er det viktig å ha en avlastningsrute både ved beredskap og 
vedlikehold av Dovrebanen. 

 Jeg ønsker at den nye stasjonen på Hamar skal virke som en regional skysstasjon langt utover 
snevre kommunegrenser, og et knutepunkt for all offentlig kommunikasjon sørover, østover 
og nordover, og binde sammen tog, buss, taxi og bil. 

 Jeg ønsker muligheten til å samlokalisere det nye mjøssykehuset med en moderne skysstasjon 
ved Vikingskipet. 

 Fantastisk å ha stasjon ved det nasjonale anlegget,  Vikingskipet som rangerer høyest på 
omdømmelisten for Hamar, før stupetårnet.  Folk kan da ta tog til arrangementene fra fjern og 
nær! 

 Jeg ønsker at vår flotte, vernede stasjonsbygning brukes til noe mer verdig enn en trekkfull 
ventehall og Narvesen-kiosk, som museum, turist-senter eller annen offentlig virksomhet som 
er til glede for de mange. 

 Fjerning av jernbanesporene vest for byen vil frigi områder større enn Aker Brygge til 
mjøsnære boliger og bynær næringsvirksomhet i området Espern til Tjuvholmen.  I følgeBane 
NOR vil det frigis ca. 105 daa mer ved Øst, enn ved Vest-løsningen. 

 Jeg ønsker at den frigitte strandsonen mellom Tjuvholmen og Skibladnerbryggen kan brukes til 
det beste for byens borgere og besøkende, og det skal være fritt for høyhusbebyggelse. 

 Jeg drømmer om  et Hamar sentrum med mer båtliv, bryggeliv, mulige små parsellhager (?), 
plass for kreative småbutikker, kaféer og uteliv for barn, ungdom, voksne og eldre. 

 Jeg ønsker ikke at Strandgateparken med gamle trær skal ødelegges. 
 Jeg mener det er på grensen til miljøkriminalitet å fylle igjen Hamarbukta! 
 Jeg ønsker å beholde Skibladnerbrygga og klokketårnet der de er nå. 
 Jeg vil kunne bruke Koigen og Hamars strandsone i anleggsperioden. 
 Jeg drømmer om forlengelse av Ottestadstien over Åkersvika og helt bort til Fiskehytta. 

 
Intercity og dobbeltspor gjennom Innlandet er et stort prosjekt med enorm samfunnsmessig nytte.  Det kan 
ikke stikkes under en stol at dette har store konsekvenser for de områdene jernbanen skal passere, og da 
særlig gjennom byene.  På Hamar  vil det gå ut over boliger og næring både ved øst- og vest-traséen. 
 Da er det viktigere enn noen gang å løfte blikket, og tenke i et lengre perspektiv enn dagens.  Jernbanen vil 
sannsynligvis ligge her i 100+ år.  
 
Det er heller ikke dumt å kaste blikket bakover.   

 Hvorfor ble jernbanen lagt der den gjorde på slutten av 1800-tallet?  Grunnet transport på Mjøsa, som 
ikke lenger er aktuelt.  Jernbanen ville aldri bli lagt i strandsonen i dag. 

 Hva var tanken bak amfi- og kvartalsstrukturen  for historiske Hamar by?  Herlighetsfaktorer! 
 

Skal vi virkelig miste sjansen til å få gjenåpnet byen mot Mjøsa? 
Mitt svar er et klart NEI. 
 
Jeg ønsker derfor løsningen Øst C for dobbeltsporet  
gjennom Hamar,  fordi jeg mener det er det beste for  
byen på kort og lang sikt, også sett i et 100-års-perspektiv.  
 
Jeg ønsker helst en mest mulig optimalisert øst-løsning,  
og håper derfor at fagtrioen Opaas, Skjeseth og Bjørklunds  
forslag vurderes nøye! 
 
Hamar, 11.02.20  Sisle Varegg Eide
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Torstein Eide <torstein.eide@gmail.com>

Sendt: tirsdag 11. februar 2020 22.34

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: Sissel II

Jeg heter Torstein Varegg Eide, er 29 år og bor i Ottestad. Er gift og har to barn. Jeg har bodd i Hamar i over 20 år, og har alltid ønsket å bli i området. Jeg har 
hatt en kjempefin barndom på Hamar Vest, med rask tilgang til Koigen og Hamar sentrum. På den tiden var det mye aktivitet i byen, og det var der alle var. I 
dag er jeg småbarnsfar og ønsker at barna skal ha en trygg og fin oppvekst i Hamar. Nå som det skal bestemmes hvor jernbanen skal gå har vi en gyllen 
mulighet til å videreutvikle byen. Hamar sentrum har i de siste årene vært helt tomt for folk, og etter at nye CC kom, har det blitt enda verre. Den eneste 
muligheten til å reversere dette, vil være å få jernbanen bort fra sentrum, og plassere ny stasjon ved Vikingskipet. Hamar er en mjøsby, og vi ønsker nær 
kontakt til Mjøsa. Det som plager meg mest i sentrum i dag, er tog og godstog som passerer og skaper mye støy. Etter min mening bør det ikke være noe 
alternativ å plassere dobbeltspor i nærheten av sentrum og Koigen. Kulvertløsning, flere tog og godstog gjennom Hamar vil ødelegge byen totalt. Som 
jernbanestasjonen i dag, er det ikke det praktiske mye å skryte av. Det er mye kø, mange folk som skal over veiene. Trafikken er begrenset nok som den er i 
dag. For meg som bor i Ottestad ville en stasjon ved Vikingskipet vært mer sentralt og veien til og fra jobb i Hamar sentrum ville vært mindre trafikkert.  Øst er 
det eneste riktige å velge, om vi ønsker at Hamar skal bli et attraktivt område å bo i. For barna mine og meg selv, ønsker jeg at strandsonen bevares, at vi får 
tilbake liv i sentrum igjen, uten jernbanespor. Jeg ønsker et bryggeliv med restauranter, butikker og opplevelser man ikke får noe annet sted enn i Hamar. 
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Jeg finner det uforståelig at en jernbanestasjon ved Vikingskipet kan bli frarådet. Dette er en jernbaneløsning gjennom Hamar med enorme muligheter, og 

med minimale belastninger. 

Trase Øst blir frarådet blant annet med begrunnelse av det kan svekke sentrum i Hamar. Dog, dersom kommunen setter opp kontinuerlige og gratis 

skyttelbusser fra Vikingskipet inn til Østre Torg, vil dette gi en gedigen revitalisering av Hamar sentrum. En buss kjører 30 km/t, mens en person går 5 km/t. 

Dette betyr at en buss bruker omtrent like lang tid fra Vikingskipet til Østre Torg, som en person bruker på å gå fra dagens stasjon til Østre Torg. Og med buss 

inn til Østre Torg, ikke til CC-stadion eller dagens stasjon, men direkte til Østre Torg, vil dette bli en vitamininnsprøytning for sentrum i Hamar. 

Det er også dokumentert av NRK i vinter, at dersom et knutepunkt blir utviklet for nært sentrum, vil dette medføre ØKT biltrafikk, ikke redusert, slik 

utredningen til BaneNOR påstår. Det viser seg nemlig at boliger sentrumsnært ved et knutepunkt, blir så kostbare, at togbrukerne blir priset bort fra disse 

boligene, og de blir i stedet besatt av rike folk hvis interesse for toget ikke er å kjøre det, men å se det reise forbi. En semiurban jernbanestasjon ved 

Vikingskipet vil gi en mer sosial boligbygging i Hamar med jevnere boligpriser. Dette vil medføre at flere togreisende har råd til å bo nærmere stasjonen, noe 

som fører til redusert biltrafikk. Dette bekreftes også av undersøkelser foretatt av TØI. Dette fenomenet blir større og større jo lengre bort fra Oslo man 

kommer, og på Hamar vil det være markant. 

Øst gir også et gjennom utbyggingen et langt lavere klimaavtrykk enn Vest, så for klima og miljø totalt vil Øst komme klart best ut. Dette kommer for lite fram 

i utredningen, der det dessverre blir for mye fokusert på noen få dekar matjord og en flik av et Ramsarområde. Det Øst tar av matjord og Ramsar er 

forsvinnende lite i forhold til hva veiutbygging, bolig- og næringsutbygging har tatt fra disse på Hedmarken de siste årene. En fraråding med hensyn på dette, 

faller således på sin egen urimelighet. Spesielt da det totale klimaavtrykket er langt lavere med Øst enn med Vest. 

Jeg vil også påpeke noen selvmotsigelser i BaneNORs vurderinger. Først sies det at området rundt Vikingskipet ikke er egnet for boligbygging og 

næringsvirksomhet. I neste setning fraråder man Øst fordi så mye næringsvirksomhet må flyttes. Ett eller begge av disse utsagnene må være feil. 

Så sier man at i Vest vil jernbanen følge dagens trase. I neste setning sier man at togtrafikken vil gå som normalt langs dagens trase helt til ny trase gjennom 

kulvert er åpnet. Ett eller begge av disse utsagnene må være feil. 
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Utredningene bærer således så mye preg av antakelser, selvmotsigelser og direkte usannheter, at Bane NORs vurderinger ikke lenger er til å stole på. Det er 

også en kjent sak at BaneNOR, i tillegg til jernbanebygging, også driver en utstrakt næringsutvikling. Det faktum at eiendommer har en høyere pris 

sentrumsnært nører opp under den tvilen jeg har på at BaneNOR opptrer nøytralt i sine utredninger. Dette er ingen konspirasjonsteori, men en ekkel følelse 

jeg sitter igjen med etter snart 10 år, og en kvart million kroner, med utredninger. Kommunen burde således ta initiativ til en nøytral vurdering av Bane NORs 

arbeid. Det har vi tid til.              

 
mvh 
Trond Kjernli, 
Stoltenbergs veg 2A, 
2322 Ridabu 
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Fra: Unni Bækkelund <unni.bekkelund@vingmed-as.no>

Sendt: 11. februar 2020 14:49

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: GRO

Kjære kommunen, 

 

Nå har Hamar en unik mulighet til å åpne byen mot Mjøsa!  

 

Kommende generasjoner vil takke dere for at dere var fremsynte og bygde for fremtiden! 

 

Bygg den østlige traseen med så mye som mulig i tunnel så spares matjorda.  

 

Bygg et trafikknutepunkt ved Vikingskipet for både Østerdalen og Gudbrandsdalen. 

 

Planlegg en Bybane der jernbanen har gått, den kan gå som en perpetuum mobile, på strøm og førerløs, fra 

Furuberget og til Vikingskipet. Den kan være til bruk for alle som skal til og fra både nåværende sentrum og 

stasjonen, men også for alle som bor langs traseen og som ikke trenger å bruke bil for å reise inn til byen. 

 

Lykke til med valget!   

 

Med vennlig hilsen 

Unni Bækkelund 
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Gro Pedersen

Fra: Wenche Nøttestad <wenchenoettestad@hotmail.com>
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Jeg ønsker Øst A, da bevares mest mulig av jordbruksareal og strandsonen blir frigitt. Endring av trase er 
faktisk NÅ ELLER ALDRI. Tenker at i fremtiden vil vi le av alternativ Vest, akkurat som vi i dag ler av 
E6planene gjennom sentrum for en del år tilbake. Få disse monstermastene og all trafikk på toglinjene UT 
av det ærverdige sentrum. 
 
Med hilsen Wenche 
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Gro Pedersen

Fra: Oystein Lindgren <oysteinlindgren@gmail.com>
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Hei! 
 Håper for guds skyld det blir valgt alternativ ØST for å bevare strandsonen mot Mjøsa!!! Det fineste og 
mest særegne med Hamar by.  
Mvh 
Øystein Lindgren  
 



Hamar, 12. februar 2020 

Høringsuttalelse 
kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar 
 
Høringsuttalelse fra Anne Kristin og Jørgen Rogne, beboere i nærheten av jernbanen og dagens stasjon i 
Hamar. Vår bolig ligger i Welhavensgate i Østbyen, og vi har bodd på samme sted siden 1987.  
 
La oss få et dobbeltspor raskt! 
Jernbane er en viktig del av kollektivtilbudet i Hamar, og for oss et foretrukket transportmiddel ved reiser til 
Trondheim eller Oslo. Ved ytterligere redusert reisetid, hyppigere avganger og økt kapasitet, vil togreiser bli 
enda mer attraktive for Hamarsinger og folk som skal hit. Dette anser vi som viktigere enn de belastningene 
et dobbeltspor gjennom byen vil påføre kommunens innbyggere. Vi ønsker derfor at det bygges et 
dobbeltspor gjennom Hamar snarest mulig. 
 
Vi prioriterer en kompakt by, framfor jernbane utenfor bykjernen 
Ved valg av trasé er det store ulemper knyttet til både den vestlige og de to østlig traseene, og det er etter 
vår mening ingen soleklar favoritt. En avgjørelse om trasévalg må derfor bygges på prioriteringer, hvor en 
bystrand uberørt av jernbane står opp mot behovet for fortetting, tilgang til tog og kortest mulig reisetid til 
Oslo. Vi anser derfor alternativ vest som det «minst verste» alternativet for byen. Statlige planretningslinjer 
for SMAT peker også klart i samme retning.  
 
Stasjon i «bulls eye» 
Det er etter vår mening viktig at et kollektivknutepunkt befinner seg i «bulls eye» i en by, altså så sentralt i 
bykjernen som mulig. Dette vil forenkle transporten for et stort volum av reisende, de som har destinasjoner 
i eller nær Hamar sentrum. Det nye forslaget om vestlig trasé gir den mest sentrale stasjonsplasseringen, 
uten behov for tilbringertjeneste til og fra sentrum. 
 
En mulighet til å gjøre strandlinja attraktiv 
Strandsonen i Hamar sentrum er en viktig «herlighetsverdi». Den er til nå dårlig forvaltet, med en 
ustrukturert og utilgjengelig strand øst for småbåthavna. Åttemetersplanet er i hovedsak tilrettelagt for biler. 
Med en vestlig trasé vil hele Hamars strandsone måtte bli omformet og modernisert. Vi mener at dette er en 
glimrende mulighet for å skape en ny og langt mer attraktiv strandlinje i sentrum enn i dag, og med kort 
avstand mellom sentrum, jernbanestasjonen, Koigen, og en ny og mer tiltrekkende bystrand. Det er samtidig 
en stor fordel at det fortsatt blir et vannspeil der bukta er i dag, og vi ønsker at dette prioriteres ved videre 
detaljplanlegging. 
 
På tide å tenke strategi 
Dette er andre runde med utredning av alternative traseer Intercity i dobbeltspor gjennom Hamar. Det viser 
seg at vestre trasé igjen foretrekkes av Bane Nor, som har ansvar for infrastruktur på jernbanen i Norge og 
eies av Samferdselsdepartementet. I tillegg har Bane Nor innsigelse mot begge de østre traseene. Den eneste 
som hadde innsigelse mot vestre trasé i forrige runde, Riksantikvaren, har sagt seg fornøyd med den nye 
utformingen langs dagens trasé. For å unngå ytterligere forsinkelser av utbyggingen, mener vi at det vil 
være en fordel om Hamar kommune gjør det samme som Riksantikvaren og stiller seg bak Bane Nors 
anbefaling av det vi mener er den «minst verste» løsningen.  
 
Saken om dobbeltspor gjennom Hamar har gått fra et kommunestyrevedtak om en bru i vest, til et vedtak 
mot bru, til et vedtak mot en litt for høy kulvert, til et forslag om en vesentlig lavere kulvert. Vi mener det er 
på tide å si at vest nå er bra nok, slik at vi faktisk får dobbeltspor gjennom byen inn i nasjonal transportplan. 
Alternativet er nye runder med utredninger og i verste fall at dagens lite gunstige trasé blir værende der den 
er i lang, lang tid.  
 
Bygg nye adkomster mellom Stangeveien og Mjøsstranda, uansett 
Uansett trasévalg har vi forstått at dagens jernbaneverksted vil bestå, med de skinnene som trengs for å 
vedlikeholde tog. Disse skinnene vil fortsatt fungere som en barriere for gående. Vi vil oppfordre til at det 
legges til rette for nye adkomstveier for folk som bor i Østbyen ned til strandsona. Til OL i 1994 ble det 



byget en gangbru over spor 1 i stasjonsområdet. Vi ser behovet for en forlengelse/opprusting av denne 
gangbrua, slik at det blir bedre adkomst til stranda og Tjuvholmen. Dette gjelder uansett valg av alternativ, 
også ved et mulig 0-alternativ. 
 
Gjør Stangeveien vakker igjen 
I randsonen mellom boligområdet i Østbyen og jernbanen ligger Stangeveien. Dette var i sin tid en vakker 
port inn til Hamar by, med dobbel lindeallé og generøse gangveier. Den er blitt en sterkt trafikkert 
innfartsåre til Hamar sentrum, og bør igjen tilrettelegges bedre for gående. Vi ønsker at det anlegges fortau 
og sykkelbaner på begge sider av kjørebanen, gjerne med trær og pyntegress. Det er viktig at dette blir et 
attraktivt sted for myke trafikanter, dersom man skal få færre til å velge bil. Samtidig vil trær langs veien 
bidra til bilene reduserer farten, noe studier viser fra andre byer.  
 
Flere adkomster fra Stangeveien til stranda vil forsterke kvartalstrukturen langs veien, slik at veien blir en 
mer tradisjonell bygate og dermed mer interessant å gå langs. Oppføringen av Espern bru med nytt kryss må 
bidra til et vennligere og mer interessant design av Stangeveien, hvor de myke trafikantene blir prioritert 
foran bilistene. Dette vil ikke bare vi som bor i Østbyen nyte godt av, men hele Hamar. 
 
Med hilsen 
Anne Kristin og Jørgen Rogne 
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Hei. 
 
Jeg ønsker i forbindelse med fremtidens dobbeltsporet jernbane, Hamar, å fremme mitt syn på dette.  
 
Jeg ønsker at dette fremtidige jernbanesporet skal gå på det østlige sporalternativet, og årsaken til dette er følgende: 
 
Miljø. Det fremkommer at østlig valg er mer miljøvennlig enn vest under byggeperioden. Dette er et argument alene som burde falle øst til gode. I tillegg til 
dette vil fravær av tog/anleggs støy i tettbygget område være et soleklart miljøforbedrende tiltak. Transport frem og tilbake fra en stasjon som ligger noen 
hundre meter lenger unna bysentrum vil neppe ha en større miljø innvirkning i negativ retning da dette ligger et stykke inn i fremtiden. Fremtidige løsninger 
som selvkjørende busser er allerede blitt fremvist i Hamar og teknologien går neppe i en mer miljøfiendtlig retning frem til dette eventuelle behovet er der. 
Elbilbatterier er under utvikling etc. Jeg tar med opplevd miljø. Trafikk til og fra en bynær togstasjon, uansett utslipp eller ikke, er heller ikke fordelaktig i et 
tett bymiljø. Her under kommer trafikale problemer som parkering, mye kjøretøy sammen med myketrafikanter, støy etc.  
 
Folkehelse. Med et togfritt rom mot Mjøsa vil dette området bli mer tilgjengelig og mer brukt. Til sammenligning bruk gjerne vinteren 2019/2020. En snøfattig 
vinter gir utslag i mindre vinteraktiviteter (salg av ski er på bunnivå). Jeg tror at tilgjengelighet øker bruk og økt bruk øker aktiviteten igjen som på sin side 
fremmer folkehelse. Økt folkehelse har sannsynlig en betydelig økt fordel økonomisk for kommunen Hamar og kommunene rundt. Klart her kommer det også 
en oppfordring til Hamar kommune med å tilrettelegge dette med ytterligere med å tilpasse det jernbane frie fremtidige områdene enda mer enn det er i dag. 
Solide treningsapparater for helårsbruk, turstier, kanskje organiserte tur lag/treninger? benker, griller, områder for stillhet, områder for fri utfoldelse.. En 
uendelighet av muligheter. Herunder ligger også sosial utjevning. Et bynære bruks område med Mjøsa, parker og anlegg skal ikke koste noe å bruke. Utstyr til 
aktiviteter som sykler, sparkesykler, skateboards, frisbee, baller, kano/kajakk eller ski og skøyter etc lånes allerede ut gratis hos BUA Hamar eller BUA 
Ringsaker. 
 
Tilgjengelighet for Østerdalen. Ved å legge jernbanen øst åpner man for en mer attraktiv jernbanemulighet for Østerdalen med direkte tog til Oslo og 
Gardermoen. En fordel for næringslivet og innbyggere. At dette også trekker trafikk til elektrifisert jernbane er også et miljøhensyn verdt å ta med seg. 
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Jeg tror ikke de næringsdrivende som rammes av en utbygging av øst ved vikingskipet vil stoppe å drive nærig av den ene grunnen av at kontorer eller bygg 
flyttes. Har de kunder flytter disse etter om det er et forretningsmessig grunnlag for dette. Om et fremtidig sykehus for innlandet skulle bygges i nærheten av 
Hamar vil en lokasjon i nærheten av jernbane og hovedfartsvei være fordelaktig. Jernbane Øst binder dette sammen perfekt. 
Det er viktig å huske på at vi ikke bygger jernbane for de over 50 (slik som meg) men for de fremtidige generasjoner. Vi over 50 greier oss fint med dagens 
jernbane eller vest om man vil. Men fremtiden krever mer av oss og dette ansvaret må vi ta.  
 
Mvh 
Arne Fossen 
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Tilknytning til Mjøsa har alltid vært viktig for Hamar by sine kvaliteter. Både Mjøs-utsikten og tilgang til flotte friarealer vil bli sterkt forringet ved trasé vest.  Ved å velge 

østlig trasé muliggjør man at Hamar sine fortrinn/ gode kvaliteter kan videreutvikles. 

 

Togreisende fra Hamar opplever at parkering av bil er et problem. Hamar med omegn (Ottestad, Furnes, Løten) har spredt bebyggelse og mange pendlere. Lokal-

kollektivtilbud slik som i storbyene er naturligvis ikke mulig her. Følgelig må mange ta bil før de reiser videre med tog. Da er det viktig at det er god tilgang på 

parkeringsplasser. En stasjonsplassering ved Vikingskipet og østlig trase gir betydelig bedre muligheter for dette.  

 

Beate Follestad 
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Jeg har følgende synspunkter og spørsmål til den fremlagt Kommunedelplan: 

 

 

*Dersom Hamar ikke hadde hatt jernbane i dag, men skulle vært en nyetablering, ville da Bane Nor ha foreslått at denne skulle ha gått gjennom sentrum av byen? 

             For meg er det utenkelig. 

I det nåværende, aktuelle prosjekt kan jernbanen faktisk flyttes ut av byen for samme kostnad som å utvide sporene gjennom byen. 

 

* Forundrer meg at en statlig fagetat med masse kompetanse kan legge innsigelse på to av sine tre egne prosjektløsninger? Er de ta forutinntatt og rett og slett har  

gjort for dårlig jobb på de alternative løsninger?  

Hva er innsigelsesbegrunnelsene?  

Er innsigelsene begrunnet i Miljø, så er det vel strengt tatt ikke deres ansvarsområde å legge innsigelse på? Er det jordvern så har de vel større problemer i  

Stange og Ringsaker ved fremføring av jernbanen? Og er det deres ansvarsområde? Ser ut til at Bane Nor beveger seg langt inn på andres fag-/ansvarsområder for å 

finne 

konstruerte innsigelsesbegrunnelser! 

 

* Stasjonen er ikke i dag og vil ikke i fremtiden være bare for Hamar sentrum/kvadraturen, men for regionen. Dvs for Ottestad, Ridabu, Løten, Furnes. Hamar Vest, 

Martodden 

              Hvem går, hvem kjører? Med øket kundemasse, som er grunnlaget for hele investeringen må kunden komme fra et større område og flere kjøre vil måtte  

kjøre til stasjonen. Ønsker vi den trafikken inn til sentrum? Hvordan vil trafikksituasjonen bli i Stangevegen og Strandgata i et slikt scenario? 

 

* Når ble reisevane undersøkelsene gjennomført? Sommer, vinter? Representative? Hvor mange er gjennomført? 

              Jeg har selv lang erfaring med markedsundersøkelser, reisevaneundersøkelser og holdningsundersøkelser. Var tilstede på presentasjonen av dette i Hamar 

Kulturhus  

og satt med en dårlig følelse på kvaliteten av disse. Derfor forannevnte spørsmål. 

    

* Anleggsulemper mye større med Vest grunnet mest jobb i sentrum og lengre anleggstid. Jeg antar at dette vil være en betydelig merulempe for det sentrale Hamar? 

              Hvordan vil byen fungere i denne 8-9 års perioden? 
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*Usikkerhet i prosjektet 

              Med lang erfaring i større prosjekter (av forskjellig karakter) er det tydelig at kostnadsestimatene er med relativt stor usikkerhet (opereres gjerne med +/-30%) 

              Minus er neppe realistisk i noen slike prosjekter dog er nok 30 + mer å forvente. Vest er et mer komplisert prosjekt de facto. Altså er sannsynligheten for en  

overskridelse kostnadsmessig større i dette alternativ. Hvorfor legger ikke Bane Nor inn forskjellig usikkerhet i alternativene basert på forskjellig kompleksitet? 

 

*En ubetydelig kommentar i denne sammenheng til slutt, men dog.. 

             I et intervju i HA 1.2.2020 er prosjektsjef i Bane Nor referert med følgende: 

              «-Noen er ikke enige med oss, og slik har det vært i lengre tid. Vi mener dette er et bedre alternativ enn sist. Jeg håper jo at folk setter seg inn i det, ser på 

endringene og ikke er altfor bundet i det man mente for fire år siden, sier Eide» 

               

Jeg kunne nesten ikke sagt det bedre selv. Kloke ord Hr Eide 

 

 

Mh 
Geir Gransbråten 

 
Nordkronen 22 

N-2315 Hamar 

 
Mob:     (+47) 48 11 17 83 
E-mail:  geir.gransbraaten@online.no 
 



Høringsuttalelse dobbeltspor   
BaneNor har utredet tre alternative traseer for dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar. Etter vårt syn er 
utredningen grundig, svarer på oppgaven og vi har tiltro til at arbeidet er utført på saklig grunnlag og med 
nødvendig kompetanse. 

De tre alternativene er temmelig like om vi ser på kostnader, anleggstid og ulemper i anleggsperioden. Den 
store forskjellen ser vi i konsekvensene av valget for Hamar som by. Om et øst-alternativ velges vil Hamar 
sentrum, og dermed Hamar som by svekkes. Det er det redegjort for både i utredningene og på 
folkemøter. Et argument som hevdes for øst er at vi må bygge for fremtiden, en fremtid så langt frem at vi 
vanskelig kan ha noen formening om hvilke behov og utfordringer vi da vil stå overfor. Da er det viktigere 
å se på følgene av en endring som allerede er varslet, men som ikke har vært mye fremme i debattene.    

Endringen er Jernbanedirektoratets utsagn om at de vil prioritere jernbanebygging mellom byene, ikke 
gjennom byene. Pengene skal heller brukes på mer samfunnsnyttige prosjekter, for eksempel elektrifisering 
av Røros- og Solørbanen, som vil koste omtrent like mye som dobbeltspor gjennom Hamar. 

Vi kan altså få en lang ventetid med båndlagte og uavklarte arealer. Det er hva som vil skje, eller ikke skje 
på disse arealene som bør gi føringer for valg av stasjonsplassering.     

For alternativ vest er det aller meste av arealet allerede jernbaneområde eller i offentlig eie. Det vil altså bli 
liggende omtrent som nå i påvente av utbygging. For virksomheter i Hamar sentrum vil ventetiden bety 
lite. Sentrum kan leve og vokse som nå. Det er også rikelig med utbyggings-områder. Mellom Østre torg 
og CC-stadion ligger to ledige kvartaler, på den andre siden av CC et omtrent like stort areal. Det er også 
mange mindre ubebygde eller svakt utnyttede tomter i sentrum. Utenfor sentrum har vi også store 
områder under utbygging, hvor det planlegges eller er mulighet for bedre utnyttelse. De fleste av disse 
ligger nærmere en vest- enn en øst-stasjon.    

Valg av et øst-alternativ vil føre til at store områder langs Disenstrandveien og mot Vangsveien vil bli 
båndlagt. De mange virksomhetene her kan ikke drive langsiktig planlegging i ventetiden, og når 
byggingen starter vil de mer eller mindre bli stengt inne på et anleggsområde. De vil derfor etablere seg 
andre steder, på områder som antagelig ikke finnes i Hamar. Det har allerede eieren av en av de største 
bedriftene på området varslet. En ny utvikling av området kan først starte når jernbanebyggingen er ferdig.  

Dobbeltsporet frem til Åkersvika skal stå ferdig i 2026. Da er i prinsippet indre nordre gren av Inter-city 
ferdig. Den kan også i realiteten bli fullført med de muligheter for etappevis utbygging som ligger i vest-
alternativet (dobbeltspor over Åkersvika og tilsving til Grunsetbanen). Det betyr at videre utbygging 
nordover fra Hamar ligger så langt inn i fremtiden at båndlegging av arealer for et øst-alternativ vil gi store 
skadevirkninger for Hamar som by.    

Vi som har skrevet under vil derfor sterkt anbefale at dagens stasjonsplassering i Hamar beholdes. 

Hamar, 12. februar 2020   

Georg Jensen    Olav Trygvasons gate 43  2319 Hamar   
Ida Kristin Lie   Olav Trygvasons gate 43  2319 Hamar   
Odd Hass   Alf Prøysens veg 92  2315 Hamar 
Inger-Beth Sandham   Alf Prøysens veg 92  2315 Hamar 

Jakob Rynning Nielsen  Steenbergs gate 59   2321 Hamar 
Målfrid Dagestad Nielsen Steenbergs gate 59   2321 Hamar
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Harald Helle Larsen <harald.helle.larsen@gmail.com>

Sendt: onsdag 12. februar 2020 12.20

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: " høringsutspill dobbeltspor "

Kategorier: Sissel II

Hei godtfolk og takk for innsatsen dere har lagt ned så langt! 
 
Selv er jeg født og oppvokst på Hamar på midten av 50-tallet og flyttet ut i 20-årsalderen til utdannelse og jobb i Oslo. Flyttet imidlertid  tilbake hit i 2012, da 
jeg gikk av med pensjon og har derfor fulgt med på debatten vedrørende hvor ett fremtidig dobbeltspor skal ligge med stor interesse. 
 
I mine barndoms år betydde hele strandsonen i fra Lillemjøsa og til den gamle campingplassen i vest svært mye, både for fysiske aktiviteter av ulike slag som 
bading, fisking, fotball, båtliv og annet sosialt samvær med venner og familie og en trygg strekning å bevege seg langs. Mange gode opplevelser og minner 
med andre ord! 
 
Med dette i bakhodet og med den debatten som har vært nå i flere år angående hvor fremtidig dobbeltspor skal ligge, så er det i mitt hode, kun en fornuftig og 
fremtidsrettet løsning på dette spørsmålet og det må bli, at dobbeltsporet MÅ legges i øst. Dette for å bevare den unike strandsonen vår for fremtidige 
generasjoner og for en sunn utvikling av en "ny" bydel i fra Stangebrua og inn mot den gamle togstasjonen. 
 
Mange av Bane Nors argumenter for å legges dobbeltsporet i vest er jo så fornuftsstridige, uvettige og bent frem banale, at jeg tror nok deres egeninteresse for 
eiendomsutvikling og fortjeneste går foran alt annet.  
 
Jeg skal ikke gå i detalj om mine egne synspunkter og innvendinger i denne saken, men må jo blant annet påpeke " jordvernsargumentet" og, at noen få mål 
jord vil kunne gå tapt i øst om dobbeltsporet legges der! Hva med alt jordbruksarealene i Stange og hva med alt av tilsvarende areal som nå i nylige tider har 
blitt ofret for utbygging av E-6 nordover, industriparken ved Nydalen, boligutbygging på Volljorde m.m..  Dette er det visst få som bryr seg om i denne 
sammenhengen og blir knapt nok nevnt av de som vil ha denne ødeleggende og langdryge utbygningen i vest. 
 
At stasjonen må ligge der den gjør i dag for ellers dør sentrum i Hamar ut! Sentrum i Hamar "døde" ut ved etableringen av ulike kjøpesentere i byen vår for 
flere år siden og intet annet. 
 
At stasjonen må ligge der den gjør i dag for at de reisende skal slippe de ekstra hundre metrene til en stasjon ved Vikingskipet er jo også ett forslitt argument i 
mine øyne, idet dette også vil medføre kortere reiseavstand i fra de mange tusen som bor i Stange, Ottestad, Vang og Ringsaker m.fl.. Svært få av de som tar 
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toget har vel heller ikke tid til en snartur opp i sentrum vil jeg tro, idet de fleste er pendlere eller folk på reise forbi Hamar og ikke har dette som primær 
destinasjon. 
 
Nå har også folk som bor oppover i Østerdalen kastet på debatten og det er jo liten tvil om hva både beboere og politiker her vil, jo nemlig en løsning med 
dobbeltspor i øst! 
 
Kunne sikkert ha skrevet mer om dette temaet, men vil avslutningsvis si, at lokaldemokratiet aldri må la seg overkjøre av av aktører som Bane Nor og, at det er 
folkeviljen det må lyttes til, også sentralt! 
Så får vi krysse fingre og tær og håpe vi alle som går for øst, vinner igjennom i denne saken. 
 
Med en løsning med dobbeltspor i øst, vil selv vi av den eldre garde, kunne ha glede av Koigen og resten av strandsonen i mange år fremover, samt at de yngre 
og oppvoksende slekter nok vil takke oss om hundre år og mer! 
 
Lykke til videre i Deres arbeid! 
 
Med vennlig hilsen 
Harald Helle Larsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Til: Postmottak Hamar kommune.    Hamar, 12. februar 2020. 

 

Høringsuttalelse Dobbeltspor Hamar og kommentar til høringsuttalelse hensetting. 
 
Bane NOR‘s vektlegging på sentrum i alternativ vest og gående/syklende til Stasjonen er overdrevet i 
deres anbefaling. Her er det ikke lagt vekt på Hamars geografiske beliggenhet til Mjøsa og omlandet. 
Dette ser en godt hvis en kjører en mørk kveld på E6 fra Stange til Hamar. Her vil en se hvor stor og 
tett bebyggelsen er også nord og østover fra Vikingskipet. En stor del av bebyggelsen over Stangebra 
vil i stor grad bruke Hamar som sin togstasjon.  I tillegg har hele Østerdalen klart gitt signal om at de 
ønsker Øst alternativ C. 
 
Etter mitt syn er det lagt for liten vekt på dette i utredningen og heller ikke er det tatt hensyn til at 
mange må reise med offentlige transportmidler og ikke minst bil/drosje til en jernbanestasjon. Å 
belaste Hamar og dagens lokalisering av stasjonen med dette, og i tillegg behovet for 
kort/langtidsparkering av biler i sentrum, blir belastningen for stor. 
 
Østre trasè og alternativ C peker seg klart ut som det beste alternativet, både for reisende for Hamar 
og omlandet, ikke minst tilknytning til Rørosbanen. Alt. Vest vil i stor grad prege byens utvikling mest 
og hemme utsikten og adgangen til Mjøsa. Koigen er jo blitt byens indrefilet og til bruk i mange 
sammenhenger av både byens innbyggere og tilreisende. 
 
Tidsperspektivet for en utbygging over hele 8 år (etappevis?) som estimert fra Bane Nor vil virke 
sterkt  hemmende for denne bruk og også for forretningsstanden i Hamar i lang, lang tid. Buss for tog 
i lange perioder under utbyggingen, noe som en unngår ved å velge Øst. Her har jo private aktører 
utarbeidet bedre planløsninger enn Bane NOR har kommet med. Det viktigste er også at utbyggingen 
her kan foregå sammenhengende helt til sammenkopling av løsningen til ny løsning. 
 
Vi er i alt 29 enheter som bor i Atriumshaven og vil i lang tid bli utsatt for øst trafikk, støy og sterke 
rystelser ved graving/sprengning. Her vil jeg (vi) kreve tiltak mot dette og spesielt garanti og 
erstatning for setninger i bygninger. Her har vi i forbindelse med utbedring av krysset 
Hakkabekkveien/Karl Jemtes gt. og to nybygg opplevd  rystelser! Dette tyder vel på at fjellgrunnen 
ikke er så stabil her. Hvis Vest blir valgt må kravet være at det brukes tunnelborremaskiner fra 
Ringsakersiden. 
 
Det siste som har kommet opp er at Bane NOR innrømmer feil i sin beregning av klimautslipp i 
forhold til nasjonale mål og her har det kommet en betydelig skjerpet mål med reduksjon av utslipp 
på 50-55 år innen 2030. Her har vår nye samferdselsminister sagt i forbindelse med sin tiltredelse at 
klima vil vektlegges sterkt fra departementet sin side. 
 
Dette er vel ikke den eneste feilen Bane NOR har gjort? Helt fra starten har de framsnakket Vest og  
alt. ved Øst har vært negativt. Er bane NOR å stole på i sin objektivitet ovenfor Øst i sin utredning? 
Her har andre aktører kommet med bedre løsninger enn bane NOR! 
 
Vi flyttet inn i Atriumshaven desember 2013 og området her var heller ikke båndlagt. Hamar 
kommune skulle ikke ha tillatt utbygging her hvis dette kunne skje. En juridisk vurdering av dette kan  
bli aktuelt. Utbyggere har i stor grad styrt utviklingen i Hamar og fått det som de ville. 
 
 
 
 
 



Til slutt vedr. kommuneplanen vedr. hensetting Hørsand. 
 
En kommentar til planlagt hensetting ved Hørsand. Å plassere det i ett boligstrøk med den støy dette 
vil medføre hele døgnet, er etter min syn en sterk provokasjon mot Hamar og omegn. Hvorfor i all 
verden brukes ikke Sørli? 
 
Mvh Henry Nordvi, Karl Jemtes gt. 2, 2315 Hamar.  
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Pål Sletten <psletten87@gmail.com>

Sendt: onsdag 12. februar 2020 07.11

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor.

Kategorier: Sissel II

Jeg vil ha østlig trase for å bevare strandsonen best mulig, og få et best mulig trafikknutepunkt i Hamar. Gamle stasjon er et for praktfullt bygg til å være en 
kiosk. Dette vil komme tilgode i all hovedsak neste generasjon og det fortjener dem. 
 
Mvh Pål Sletten 
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Stål Larsen <staallarsen@gmail.com>

Sendt: onsdag 12. februar 2020 21.38

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: Sissel II

 

Jeg ønsker å legge inn en støtte til Bane Nor’s forslag om vestlig trasé, rett og slett fordi Hamar må ha en stasjon i eksisterende sentrum.  

Sendt fra min iPhone 



1

Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Galleri Grønnegaten 101 AS <gallgras@online.no>

Sendt: onsdag 12. februar 2020 18.24

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor.

Kategorier: Sissel II

Det må bli ØST. 
 
Følgende momenter er avgjørende for et valg av østlig alternativ. 
 

1. Åpner byen for direkte kontakt med Mjøsa. Store områder frigjøres for rekreasjonsområder, parkanlegg til glede for befolkningen. 
2. Byggetiden blir kortere. Man slipper mange års anleggsvirksomhet i sentrum av Hamar. 
3. Den nåværende driften av togtrafikken kan gjennomføres i hele byggeperioden. 
4. Miljøet tjener på østlig alternativ. Utslippene blir vesentlig mindre i anleggsperioden. 
5. Det kan bygges et skikkelig parkeringsanlegg for dem som må bruke egen bil til stasjonen. Dette er umulig med Vest. 
6. Det er en stor fordel for jernbanetrafikken fra Elverum og Østerdalen. De slipper å skifte tog på Hamar når de skal videre sørover. 
7. Avstand til nåværende sentrum er uvesentlig. Man kan ikke velge stasjon ut fra de som i dag kan gå til stasjonen. Vi vil måtte ha et 100-års-

perspektiv. Elektriske, utslippsfrie tilbringerbusser vil lette adkomst for alle. Stasjonen blir mye mer sentral for et flertall av folk på 
Hedemarken. Bane Nor bør prøve å forstå at det bor togbrukere i Ottestad og Vang også. 

8. Økonomisk vil bygging av begge alternativer bli omtrent likt. Øst antagelig litt billigere. 
 
Terje Berg 
Postboks 527 
2304 Hamar 
 
Innbygger i Hamar 
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Øyvind Åge Berg <berg14@mac.com>
Sendt: onsdag 12. februar 2020 23.13
Til: Fellesbruker Postmottak Hamar
Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: Sissel II

Jeg støtter Alternativ Øst C i debatten om hvor jernbanen skal gå gjennom Hamar. Etter min mening så er Øst C den beste løsningen for Hamars nåværende og fremtidige 
innbyggere. 
 
Øyvind Å. Berg 
Lillebrorsvei 14 
2316 Hamar 
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Andreas Kraft <andkraft1@gmail.com>

Sendt: torsdag 13. februar 2020 20.44

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: Sissel II

 

I strandsonen nært foran Hamar sentrum, ligger det i dag en parkeringsplass, som en følge av tidligere tiders prioriteringer -eller feil, om en vil.  Vi står nå foran valget om å 

knytte byen og Mjøsa nærmere sammen, eller vi kan, som BaneNor ønsker, fylle igjen Hamarbukta og øke avstanden.  Vi har nå valget mellom å utvikle en fantastisk sjøside 

for byen, eller vi kan blokkere og skille byen og vannet visuelt, med fysisk distanse og for folks adkomst. 

 

Jeg er mangeårig innbygger i Hamar.  Byens beliggenhet ved vannet er selve opprinnelsen til byetableringa her.  I tillegg er Mjøsas verdi -som natur- i vår tid av uvurderlig 

verdi som en kilde til rekreasjon og opplevelser -og innsjøen har selv en egenverdi.  Mjøsa gir tilskudd til kropp og sjel for den enkelte som bruker byen. Turmuligheter, 

trim, bading, båtliv, skøyter (om klimaet igjen en gang vil tillate det?) og fiske er bare noe av det Mjøsa tilbyr til menneskene her.  Innsjøen skaper allsidig aktivitet for barn, 

voksne og gamle.  Og den gir et kjærkomment utsyn for folket her på flatbygdene.   

 

Det ville også være miljøfiendtlig og uforsvarlig i 2020 å velge vest-traséen, som har høyest klimagassutslipp, etter BaneNors egne beregninger. 

 

Det vil være helt utidsmessig, og uforsvarlig brutalt mot naturgodet Mjøsa å blokkere forbindelsen med en gjenfylling av vannet og en dobbelttrasé.  Hvilken by i Europa 

ville i dag og for fremtiden bruke sin fineste sjøside til jernbanespor?  Om for eksempel Oslo, Drøbak eller Tønsberg kom frem til at de heretter ville bruke sjøsiden til 

jernbanetrasé -jeg ville ikke trodd på det.  Slikt hører en annen tid til.  Det er vanskelig å tenke seg noe annet tiltak som kunne ramme Hamar bys sjel på en like hard måte 

som et dobbeltspor gjennom strandsonen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Andreas Kraft 



Elise Bratlie Fredlund        Tangen, 13.02.2020 

 

Høringsuttalelse dobbeltspor  

Jeg ønsker en ny jernbanestasjon i øst.  

Lars Eide skriver i Hamar Arbeiderblad, 13.01.2020: «Vi viderefører dagens sporhøyder og bevarer 
sikten mot Mjøsa i stor grad. Løsningen vil gi befolkningen bedre tilgang på et mye større 
strandområde ved Mjøsa enn i dag. En sammenhengende strandpromenade kan gå på utsiden av 
kulverten, og tilføre ny verdi til dette rekreasjonsområdet.  

Det er veldig liten sikt mot Mjøsa med dagens sporhøyder. Det er derfor ikke positivt at dagens 
sporhøyder videreføres, slik det fremstilles av Eide i hans innlegg, med mindre man sammenligner 
det med forrige forslag. Illustrasjonene av spor i vest gir i visse områder dårligere sikt enn dagens 
spor. Den sammenhengende strandpromenaden vil, etter alt å dømme, forringes av sjenerende støy 
fra togtrafikken som også skal øke de neste årene.  

Skissene fremlagt av Bane Nor av vestlig trasé gir ikke den kontakten med Mjøsa som Hamar 
potensielt kan ha. Som Lars Eide skriver i Hamar Arbeiderblad senest 12.02.2020, vil forlengelsen av 
dagens parkområde øke byens kontakt med Mjøsa, men den er like fullt ikke helt åpen. Den trinnvise 
utbyggingen vil potensielt ødelegge sentrum og strandsonen i Hamar i mange år fremover, avhengig 
av hvor mye som innvilges til utbyggingen fra budsjett til budsjett.  

Einar Busterud sa i sin åpning på folkemøtet 14.01.2020 at trasévalg gjelder de som skal bo i Hamar 
og hvordan Hamar skal se ut i fremtiden, men glemmer å ta med de omkringliggende kommunene 
som har Hamar som sitt bysentrum og hva en stasjonsplassering betyr for oss.  

Vi valgte Tangen som bosted fordi det er kort pendlervei til Oslo. Naboene våre flyttet til Tangen fra 
Oslo for et år siden og pendler også, og det blir stadig flere. Det er nærliggende å tro at Hamar, 
Ottestad/Stange, Ridabu, osv. vil tiltrekke seg flere pendlere når reisetiden til Oslo går betraktelig 
ned. Det er ikke like sannsynlig at disse vil bosette seg i Hamar sentrum, i gangavstand fra stasjonen, 
da mange er i en etableringsfase og vil ha enebolig med hage. Per i dag skal 60% av de reisende ta 
toget fra Hamar. Hvis man ser på behovet for boligutbygging både i Hamar og Ottestad, er det ikke 
sannsynlig at andelen som skal fra Hamar til andre destinasjoner vil øke i fremtiden? Og at også i 
Hamar vil disse områdene ligge utenfor det man definerer som gangavstand fra stasjonen – 
uavhengig av stasjonsplassering.  

Det folk mener 

Ser man på den siste meningsmålingen utført av Sentio på oppdrag fra Hamar Arbeiderblad, er 400 
innbyggere i Hamar kommune spurt. Det hadde vært interessant å vite hvor i Hamar disse bor og 
således hvor representative de er for Hamar som kommune.  

Det er allerede fastslått at stasjonens plassering betyr mye også for dem som bor utenfor Hamar. Det 
hadde derfor også vært interessant å vite hva befolkningen i de omliggende kommunene mener om 
stasjonens plassering.   

Den seneste meningsmålingen gir klart uttrykk for hva de som skal leve med konsekvensene av 
beslutningen mener, nemlig en stasjon i øst. Det er trolig fordi man ser at jernbanen har en annen 
betydning nå enn tidligere, samtidig som man ser potensialet for Hamar som by ved å legge 
stasjonen utenfor dagens sentrum.  



Jeg håper at kommunestyret heller lar muligheten for ny stasjon og dobbeltspor gjennom byen gå fra 
Hamar i denne omgang, dersom valget faller på vest. Ved neste anledning, ganske mange år frem i 
tid, har man mulighet til å gjøre en vurdering basert på hvordan dobbeltspor til Åkersvika og 
etablering av næring og boligutbygging faktisk har påvirket utformingen av byen, og om dette er i 
tråd med Bane Nors antakelser.  

Stenging av Stangebrua 

De siste to årene har man bygget ny E6 på østsiden av Åkersvika. Dette har foregått uten at dagens 
E6 har vært stengt. Hvor vanskelig er det å legge en midlertidig bro på utsiden av Stangebrua? I vår 
tidsalder kan ikke dette være noe problem, spesielt med tanke på at vika ikke er dyp. Det er også 
argumentert med at Stangebrua er lang, men det er ikke hele broen som er åpen med vann under.  

Byutvikling 

Bane Nor har i sitt arbeid, sin formidling av alternativene og i presentasjoner lagt stor vekt på 
byutviklingen. De sier at utviklingen av området rundt Vikingskipet vil ta lang tid og konkurrere med 
sentrum. Man ønsker og planlegger en ny bydel i området rundt Espern, og for de som bosetter seg 
eller etablerer næring i området, vil det knapt være forskjell på avstand til stasjon i øst sammenlignet 
med vest. Dette vil naturlig trekke sentrum i retning øst og ikke nordover, enten dette er ønsket eller 
ei.  

Bane Nor snakker i sin utredning på folkemøtet 14.01.2020 om hvor mye plass Hamar har til 
næringsutvikling, og at mye av denne plassen vil være uutnyttet til 2074. Veldig mange av disse 
områdene ligger nord og øst for kvadraturen, og utenfor det Bane Nor selv definerer som 
gangavstand. I hvilken retning og hvordan ser Hamars politikere for seg at Hamar sentrum skal 
utvikle seg de neste 50-150 årene? Hvis man ser 150 år tilbake i tid da Hamar stasjon ble åpnet, var 
behovet et helt annet enn dagens. Ingen hadde foreslått å legge stasjonen eller sporet der det ligger i 
dag. 

Bane Nor, ved Marja, sier i sin presentasjon 14.01.2020 at 1.600 gående til og fra sentrum hver dag 
gir byliv. Et mer attraktivt Hamar sentrum uten jernbanen som barriere vil også gi byliv.  

Lars Eide siterer følgende sagt om InterCity-satsingen: «I dag spør ikke store arbeidsgivere i Moss 
kommune om parkeringsplasser. De ønsker tvert imot arealer i nærheten av kollektivknutepunktet». 
Hvilke store næringer ser Hamar kommune for seg at skal etablere seg i Hamar, og hvordan er 
tilgjengeligheten på arealer for disse i øst sett opp mot vest?  

Hvorfor blir Hamar sentrum, med en stasjon i øst, en spredt by med færre kvaliteter i sentrum, slik 
Lars Eide påstår? Et sentrum vil, uavhengig av stasjonsplassering fortsatt tilby de varer, tjenester, 
næringer osv. som folk etterspør. Og det er ikke noe alternativ til Hamar sentrum som gjør at man vil 
få en flukt av brukere til andre byer og tettsteder.  

Årsaken til at argumentasjonen til Bane Nor ikke overbeviser meg, er at muligheten jeg ser for å åpne 
byen mot Mjøsa samt å bevare Skibladnerbrygga og Hamarbukta, betyr mer enn en plassering av ny 
stasjon knappe 900 meter fra dagens stasjon. Dette fordi den unike kontakten med Mjøsa kommer til 
å besørge at sentrum er attraktivt uavhengig av stasjonens plassering. Hamar vil bli en mer attraktiv 
by med 100% åpen strandlinje, noe som vekter tyngre enn de påståtte negative konsekvensene en 
jernbanestasjon utenfor det som per i dag er Hamar sentrum.  

Miljøhensyn 



Bane Nor påstår også at man må se på dette ut ifra et miljøperspektiv. Hvorfor vektlegges jordvern så 
mye i denne prosessen, når man ser på den mengden matjord som har gått med i Ringsaker og 
Stange til utvikling av næring og ny E6? Hvor mye matjord forsvinner på strekningen sørover mot 
Eidsvoll der det nå bygges dobbeltspor?  

Det påstås fra Bane Nor sin side at det vil være mer forurensende å ha en stasjon i øst som medfører 
økt trafikk på grunn av beliggenheten. De påstår også at flere vil måtte kjøre bil til stasjonen. Nå 
bygges det snart blokker ved gamle IBM i Ottestad og det etableres stadig flere boligområder i 
Ottestad i dag. Det er under 3 km fra øverst i Bekkelaget til Stangebrua. Jeg forstår godt at mange 
velger vekk sykkel og buss. Det er ikke mulig å sykle over Stangebrua i dag uten å bli kullosforgiftet 
eller nedsølt av bilsprut på en regnværsdag og, avhengig av bosted, er kollektivtilbudet ikke godt nok. 
En stasjon i øst vil forhåpentligvis bety en bedre løsning for gående/syklende med ny bru. Også fra 
Ridabu vil det bli en helt annen fremkommelighet på sykkel når ny vei er ferdigstilt om kort tid.  

De fleste busser kjører i dag på biodrivstoff, og i en ikke alt for fjern fremtid, er det høyst sannsynlig 
at også busser kjøres på elkraft, hydrogen eller bruker en annen fornybar energikilde. I en litt fjernere 
fremtid, er det muligens også selvkjørende bane fra en potensiell stasjon i øst til sentrum, slik de 
allerede har på flyplasser og andre «terminaler» rundt om i verden.  
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Jeg støtter  Banenor sitt valg av trase vest for dobbeltspor gjennom Hamar.  

 

 

Med vennlig  hilsen 

Espen Johansen  





HØRING ØST - VEST ALTERNATIV 
 
 
ØST er det beste alternativet for Hamar som by. Det begrunner jeg med 
følgende: 
 
Da jernbanen kom til Hamar, ble ikke kommunestyrets ønsker om ikke å la 
traséen gå langs Mjøsa tatt til følge. Allerede da så man verdien av et fritt 
utsyn mot innsjøen. 
Byen har vokst seg stor, og med økende urbanisering er verdien av åpning 
mot vannet  blitt styrket. Vi lengter etter det skjønne, og utsikten til Mjøsa 
gir oss dette. Nå har vi sjansen til å få gjort om feilgrepet som den gang ble 
gjort! 
 
Med østlig trase kan togene gå som normalt i anleggsperioden 
 
 
 
Det blir en altfor stor belastning for sentrum i anleggsperioden. Store 
masser med pukk, grus og lignende må lagres langs jernbanelinjen og digre 
lastebiler/ dumpere skal kjøre inn og ut av sentrum. Både Skappelsgate og 
veien på nedsiden av jernbanen blir stengt og det vil bli trafikkaos i 
Storhamargata og videre i Strandgata. Allerede nå er det sammenhengende 
bilkø fra Vestre Torg og mot stasjonen under rushtrafikken,  siden alle 
bilene må vente bak bussene i og med at det mangler busslommer. 
 
Det sies at befolkningen skal kunne gå til stasjonen. Det høres jo fint ut. Men 
de som bor i sentrum og følgelig kan gå, er i stor grad mennesker ved 60+  
som har solgt eneboliger og flyttet i blokk. De som MÅ bruke bil er 
barnefamilier. For eksempel: Vi bor på et sted med ca. 5 måneder med 
vinterføre. Mange pendler til Oslo, men først skal de levere unger i 
barnehagen som ofte ligger langt unna. De frakter sekker med rene klær til 
barnehagen og skitne klær hjem, i tillegg til hva de selv må ha med av 
dokumenter og lignende til jobben. Dette er en umulighet ved snøfall og ved 
isete veger! Tilbake fra jobb skal de sykle kanskje 3 km og rekke å hente 
barna før barnehagen stenger kl. 16.30. 
Vi må ikke gjøre livet så vanskelig for småbarnsforeldrene. Det må være 
nok parkeringsplasser  nær stasjonen. 
 
Bane NOR hadde en spørreundersøkelse for å finne ut hvor mange som kom 
til stasjonen med sykkel eller til fots. Det var veldig mange. Men: 



Undersøkelsen ble foretatt i mai, ved oppholdsvær, og det kan ikke 
sammenlignes med om undersøkelsen hadde blitt foretatt på vinterføre!   
 
 
 
STASJONEN MÅ FLYTTES TIL OMRÅDET VED VIKINGSKIPET. 
 
 Det er det eneste fornuftige for å få nok plass til biler og busser. Mange er 
helt avhengige av privatbil, særlig de som skal frakte barn. Den gamle 
jernbanestasjonen er flott, men kan brukes til andre formål. Trafikken der 
stasjonen ligger, kan ikke sammenlignes med det trafikkbildet vi har i dag.  
Nå må vi bygge for framtida! 
 
Hamar kommune vil i de neste hundre år måtte  forvente at byutvidelsen vil 
komme fra Ottestad, Ridabu, Ingeberg og Trehørningen. Dette vil forskyve 
sentrum østover og gjøre området rundt Vikingeskipet til en fornuftig 
plassering av jernbanestasjon.  
Østlig trase medfører at noe dyrket mark blir tatt. Dessverre er det grunn til 
å tro at jordbruksareal så tett inne i byen må vike for byutviklingen.  
Det ble ikke store protester da matjorden med høy bonitet på Atlungstad 
ble tatt til golfbane. Heller ikke jordene på Lund Søndre og Vold. 
 
Østlig trase berører færrest beboere! 
 
BELASTNING FOR INNBYGGERNE SOM BOR LANGS TRASEEN I 
BYGGEPERIODEN hvis vestlig trase velges.  
 
De som kanskje vil lide mest under byggingen , dersom det blir valgt vestlig 
trase, er de som bor i Teglgaarden. Her er det høy gjennomsnittsalder av 
folk som har solgt eneboliger, og flyttet for å komme nær sentrum og Mjøsa. 
Det er leiligheter av meget høy prisklasse.  De som bor i 1. etg. langs 
Skappelsgate,  vil få byggegjerder helt inn mot verandaen sin, altså utsikt 
inn i et gjerde i stedet for utover Mjøsa.. Det bor også  eldre mennesker med 
betydelige helseproblemer der. De får bokvaliteten og trivselen ødelagt i ca. 
en 5-årsperiode i deres siste år. Med spunting av metallplater rett 
utenfor sameiet, blir skrekkscenariet komplett! Jeg håper bane NOR ser 
at de kan bli nødt til å skaffe midlertidig bosted for dem som ikke holder ut 
støvet og  bråket. Og de bostedene bør også ha høy kvalitet. Blir det stanset 
ned metallplater, er det også fare for setningsskader på sameiets bygning. 
Det blir ikke billig.  
 



MED STØY OG BRÅK TETT INNPÅ HUSVEGGENE BRYTES 
FOLKEHELSELOVENS  
 
§1, 3b, 4, 7 og §8   
og i §22 står det som et eksempel:  
 
Statlige myndigheter skal i sin virksomhet vurdere konsekvenser for 
befolkningens helse der det er relevant. 
 Og det er det i aller høyeste grad her! 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Gerd Helene Risheim 
Sangenveien1 
2317 Hamar 



Hamar kommune     Vestbyen, 13.02.2020 

 

«Høringsuttalelse dobbeltspor» 

 

Det vises til utkast til Kommunedelplan for dobbeltspor som er sendt på høring med frist 14.02.2020. 

På vegne av flere har jeg har følgende kommentarer til høringsutkastet: 

Forslaget viser at alternativet med senket kulvert i trase vest er den beste løsningen for Hamar. 

Jeg er overbevist om at denne løsningen er best for sentrum slik det er i dag og slik det kan utvikles 
videre både med tanke på forretninger, kulturtilbud og andre aktiviteter. For passasjerer til og fra 
togstasjonen er det åpenbart best at stasjonen ligger der den ligger i dag. Med det forslaget som 
foreligger vil ikke jernbanen bli en barriere mot Mjøsa, slik flere øst-tilhengere hevder. Området fra 
Koigen til Strandgateparken vil derimot kunne bli et flott parkområde, opparbeidet som en del av 
jernbaneutbyggingen. Dette er en mulighet som Hamar kommune ikke bør la gå fra seg. 

Dersom regjering og Storting ikke bevilger penger til dobbeltspor gjennom byen, vil det med vest-
løsningen likevel kunne legges dobbeltspor fram til dagens stasjon. Med trase øst er det ikke mulig 
med en slik trinnvis utbygging. 

Jeg anbefaler på det sterkeste Hamar kommunestyre til å vedta trase vest. 

 

Vennlig hilsen 

 

Grethe Sibbern 

Innbygger i Hamar kommune 
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HØRINGSUTTALELSE: «forslag til kommunedelplan for dobbeltspor». 
  

Bane Nor anbefaler trasealternativ VEST med stasjon der den alltid har vært. I framtiden vil store parkeringsplasser bli fjernet og det er varslet 

begrensninger for biltrafikk i sentrum. Bane Nor har lagt alt for liten vekt på at stasjonen også skal betjene et større antall mennesker som bor utenom 

sentrumsområdet, f. eks. i Ottestad som i nær framtid vil ha 10000 bosatte.  

 

For oss i Ottestad vil en stasjon i nordenden av Stangebrua være langt bedre tilgjengelig og medføre hyppigere bruk av toget. 

 

Det må legges press på Bane Nor for å forbedre ØST, særlig kryssløsningen for veg-bane, slik også Hamar kommune har krevd. 

  

Vi går sterkt i mot VEST og mener at ØST er beste alternativ for flertallet av de reisende. 

Vi protesterer også mot VEST fordi sporene og kulverten ødelegger byens kontakt med Mjøsa, visuelt og fysisk. Strandsonen må nå reddes og ved det legge 

grunnlaget for en fantastisk byutvikling. 

  

  

Undertegnet Jan Torbjørn Bjørkløw, Ottestad, 13.02.2020 
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Kjære Hamar Kommune.  
 
Jeg velger å skrive til dere for å gi mine synspunkter og meninger om jernbane saken i Hamar. Jeg har vært vest tilhenger fra starten av jeg ønsker gjerne å dele 
noen tanker.  
 
Jeg syns at en jernbane med stasjon skal være i sentrum av en by, det er mange tusen som bruker Hamar stasjon den dag i dag. Enten om det er pendlere eller 
andre passasjerer, så vet jeg godt at de ønsker ikke å måtte gå av såpass langt unna, at de blir avhenging av buss videre inn til byen. Med tanke på miljøet syns 
jeg det er supert at Bane Nor legger til rette for at flere skal kunne gå og at det er kort vei til stasjonen, og ikke minst alle bedriftene, enten om det er cafè, 
kontor eller spisesteder vil ha stor glede av å ha en stasjon med god trafikk i sentrum av Hamar. Jeg hører folk sier at dette vil skade Hamar sentrum, noe jeg 
syns er helt tullete. Stasjon i Hamar sentrum vil styrke sentrum!  
 
Jeg er oppvokst på Staur gård i stange, og med litt bonde i blondet, syns jeg det ikke er særlig lurt og ødelegge den lille matjorden vi har. For at Hamar skal 
vokse, og at vi skal ta vare på de verdiene vi har, må vi ta iallefall vare på det jordbruket og gårdene som vi har, i tillegg til naturreservate i Åkersvika.  
 
Hamar vil bli en flott by med jernbane i vest. Koigen blir urørt og det er flere kilometer med strand igjen som folk kan bruke. Det blir ikke noe "mur" mot 
mjøsa som noen folk skal ha det til. Med den nye flotte Hamar bukta vil Hamar blomstre og det vil trivselen også.  
 
Bane Nor vet hva de gjør! Dette er fagfolk som kan feltet sitt. Vær så snill, ikke hør på NåellerAldri som sier at de vet best. Jeg syns måten de oppførte seg 
under folkemøte 14. Januar, viser godt hvordan mennesker dette er. La oss heller ikke glemme hvordan de oppførte seg oven for Natur og Ungdom som gjerne 
kunne tenke seg å delta i debatten og komme med sine meninger, men som ble "jaget" bort av gjengen fra NåellerAldri Dette er folk som ikke burde ta 
avgjørelser for Hamars framtid.  
 
Til slutt så tenker jeg å være såpass ærlig, og si at min siste grunn til al jeg ønsker jernbanen i vest, er fordi jeg selv bor på Sagtomta på østkanten. Som 
førstegangs kjøper av bolig ønsker jeg så gjerne å ikke miste huset mitt som jeg har spart så lenge til. Dette er et hyggelig nabolag og jeg trives så godt her. Å 
få en ny jernbane stasjon på østkanten vil enten rive bort huset mitt eller så blir det satt opp en lydmur men pga alt bråk, vil verdien på boligen min gå såpass 
ned at jeg vil slite med å finne meg noe nytt. 
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Vest er best!! 
 
Mvh 
Jonas N. Andersen    
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Her er mitt forslag til dobbeltsporet jernbane,  
 
  

Jeg velger østalternativet! 

  

Det begrunner jeg med at i øst er det større plass, som kan inkludere alle grupper av befolkningen, dvs blinde og svaksynte, 
demente, mennesker med nedsatt orienteringsevne, bevebelsehemmede,  folk i rullestol, folk med barnevogn, eldre og ellers 
hele befolkningen som har behov for og trenger å reise kollektivt. 

Østalternativet har større plass til en optimal skysstajon (slik det er nå, synes det veldig konfliktfylt å bygge ut 
skysstasjonen der den nå ligger. (Skal man ta Stangeveien, ekspropiere blokker og hus der omkring?) 

Taxi er ikke veldig optimalt slik det er nå! Ved en evt dobbeltsporet jernbane blir det enda mere press på taxi, der alle 
grupper av befolkningen (- også blinde og svaksynte), kommer seg trygt fra jernbane til taxi. At det ikke har skjedd noen 
ulykker til nå, er et hell og er takket være oppmerksomme og hjelpsomme taxi sjåfører, som hjelper personer med 
rullestoler, rullatorer, blinde og svaksynte og de som måtte trenge en håndsrekning på glatte, sølete vinter veier og hele året 
ellers.  

Øst frigjør områder ut mot mjøsa, og åpner opp for mer rekrasjon, muligheter for større tilrettelegging av sykkelveier, 
turveier, og parkområder som vil vere med på å øke folkehelsa til Hamars befolkning. 
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Kari Bråthen 

Kristian Bakkens vei 19b 

2316 Hamar 

Mob: 458 90 658 
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Hei 

 

 

Jeg vil fremme Øst som alternativ i jernbanedebatten. 

Att som svensk sitte å se på dette spektaklet som aldrig ens skulle vara en debatt, gör vondt langt inn i sjela. 

Skära av byen till Mjösa? Det kan da vel ikke finnes noen politiker med ”alla hester i stallet” som synes dette er logiskt. 

Om min hjemmeby Karlstad i Sverige skulle få muligheten å gjøre seg av med jernbanen fra sentrum, da ville de gjort det. Uansett! Spesiellt hvis det som i 

tilfeldet her, fremmer Stortingets retningslinjer ihht klima- och miljø-påvirkningen - Bare å henvise utregningen till Nåelleraldri at det kommer ta 740 (?) år 

for at det skulle vara forsvarlig. 
 

De folkvalgte får aldrig glemme vilka som gitt dem makten, og la seg styres av penger og makt. 

Da kan en snakka om å gi fullständig fan i vad folket vill. 
 

HA skrev for en liten tid tilbake med skräck och gru att Stangebrua ville vara stengd i 2,5 år grunnet anleggstrafikk. 

Hellre det, enn at Koigen och hele strandzonen blir stengt i 10 år, og sentrum stappfullt av anleggstrafikk - mitt yngste barn kommer isåfall ikke få se eller 

oppleve Koigen för hun blir russ!! 

Når man er på Koigen om sommeren, snakker behagelig med hverandre. Koser seg i solen. Hører barnens lek och latter. Da blir samtalen brutt av tåget som 

dundrer forbi. Uansett hvor lav hastighet det er på toget, må man avbryte samtalen, i vente på att toget skal passere. 

Det er ikke koselig nok - Nå lurer politikerne på om man kanske skal legge jernbanen lengre ut i vannet!! Man ikke bare høre toget, man skal ikke få se vannet 

heller. (Visste dere at lyd reiser lengre, og fremstår som høyere decibel, på vann?) 
 

Nej nå må politikerne ta seg sammen. 

Vis at politikerne styres av folkets vilja, og ikke egne allerede fete lommebøkker! 
 

Skämmes!! 
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Kristian Göransson 

Bosatt i Hamar siden 2011 
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Hei! 
Her følger neste høringsuttalelse om dobbeltspor 
  
fra kulvertgruppe B 
for Indre Kulvert 
  
Kjetil Hovde 
Finn Stranger-Johannessen 
Ulf Kristiansen 
Gunnar W. Holm 
  
  
Vedlegg 2 har først en kort-verson om Indre Kulvert. 
Deretter følger 2 kart over kulverten i Hamarbukta: 
  
Bilde 573 - Indre Kulvert som verner alle bryggene fra 1870-tallet. Banen kan gå i 
tunnel fra Heidmansgate langs arealet ved Skappels gate forbi Nestle. Vangsvegen er 
videreført ut i Strandgateparken og i vinkel til Tjuvholmen. 
  
Bilde 574 - Fra Indre Kulvert kan banen føres i fjelltunnel under Vestre Torg. Stasjonen 
kan også overbygges eller senkes tilnærmet tidligere H1. Aktuell som sykehustomt. 
  
  
  



VEDLEGG 2  
fra 
Kulvertgruppe B 
 
Kjetil Hovde 
Finn Stranger-Johannessen 
Ulf Kristiansen 
Gunnar W. Holm                                                                          Hamar 16.02.2020. 
 
 
 
Høring av Kommunedelplan for dobbeltspor 
 
 
   
INDRE KULVERT UNDER INDRE BÅTHAVN 
          KORT OPPSUMMERING 
 

 Oppfyller Riksantikvarens krav 
 Tilgodeser alle innsigelser 
 Den korteste trase 
 Den korteste kulvert 
 Det rimeligste alternativ av alle 
 Bevarer Koigen og verneverdig stasjon 
 Bevarer sentrums akser, siktlinjer og kvartaler 
 Ingen hus rives, kanskje ingen ekspropriasjoner 
 Den enkleste anleggsfasen 
 Kulvert bygges i 8-meters planet 
 Ingen ekstra bruer eller veger 
 Hamarbukta helt åpen, som nå 
 Har 3-4m seilingsdybde, som nå 
 Frigjør alle verneverdige brygger 
 Kan gjenskape «Kanalen» og gi park fra Koigen til stasjonen 
 God veg fra Vangsvegen til Tjuvholmen 
 Kan forbindes til Jernbanemuseet 
 Kan overbygges i stasjonsområdet, plass for nytt sykehus 
 Kan gis parallell øst-vest vegforbindelse som avlaster Strandgata 
 Perronger trekkes dit de går i dag  
 Skysstasjonen blir godt bindeledd 
 Ramsar kompenseres når ny bane legges på  østsiden i Åkersvika 
 Tekniske regler for spor og penser kan overholdes 
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Hei! 
Her sendes vedlegg 4 til vår høringsuttalelse om dobbeltspor fra 14.02.2020.  
  
Fra kulvertgruppe B 
for Indre Kulvert 
  
Kjetil Hovde 
Finn Stranger-Johannessen 
Ulf Kristiansen 
Gunnar W. Holm 
  
  
Her kommer først kopi av vårt innspill til planprogram fra 15.12.2018. Dette dokumentet 
hadde noen krav til BaneNor som ikke ble innfridd. Det var også kart til planprogrammet 
som ikke ble kommentert av kommunen eller BaneNor. (Vedlegg 638 og 639) 
  
Vi sender med en kommentar til vårt innspill til Planprogram. Vi peker på at flere grupper 
har arbeidet med kulvertløsninger i Hamarbukta for å øke sikten til Mjøsa. Vi tror at BaneNor ikke vil gå dypere med sin kulvert langs Koigen på grunn 
av kostnadene. Åpningen fra sentrum mot Mjøsa kan derfor være avhengig av kommunens politikere. 
(Vedlegg 640). 
  
Hamars kommunaldirektør bør følge Stange Kommunes kulvertforslag med eget forslag  til fylling på østsiden i Åkersvika. På denne måten blir det ikke 
BaneNor som utfordrer 
Ramsar. 
  
Vi minner om den kostnadsbesparelse Indre Kulvert medfører, med kort kulvert og 
kortere reiselengde. Kan hende vil dette skaffe IC gjennom byen og bedre mulighet 
for å komme med i NTP. 
  
Vi sendte kart med forbindelse til Jernbanemuseet. Dette ble ikke kommentert, derfor 
sender vi det på nytt. Det ble laget til "senket H1", men det kan brukes til alle vest- 
alternativer. (Vedlegg 171). 
  
For kulvertgruppe B 
Kjetil Hovde, Finn Stranger-Johannessen, Ulf Kristiansen og Gunnar W. Holm. 
  . 
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Hei! 
Her kommer vedlegg 3 til vår høringsuttalelse om dobbeltspor 
  
fra kulvertgruppe B 
for Indre Kulvert 
  
Kjetil Hovde 
Finn Stranger-Johannessen 
Ulf Kristiansen 
Gunnar W. Holm 
  
Dette vedlegget innholder 3 kart som illustrerer Hamarbukta med Indre Kulvert. 
  
Bilde 575 - Arkitekt Kjetil Hovdes tidligere forslag av "senket H1". 
Hamarbukta kan med Indre Kulvert få en kortere molo svingt inn mot 8-meters planet. 
Da blir bryggene fra 1870-tallet bevart. Domkirkeaksen kan gjøres mer lineært ved at 
"kanalen" kan tegnes rektangulært nedenfor Basarbygningen. 
  
Bilde 576 - I dette alternativ kan stasjonen senkes noe og overbygges med boliger eller 
sykehus. Bryggene bevares og Hamarbukta er helt åpen. Parken forlenges fra Koigen 
til Tjuvholmen. 
  
Bilde 577 - På Folkeaksjonens tegning vises hvordan parken kan planlegges når kulverten 
med toget kommer under vann. Nåværende steinfylling med underganger skal tas bort. 
Alle ønsker en helt åpen løsning fra Stortorget mot Mjøsa. 
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Hei! 
Her sendes vedlegg 5 til vår høringsuttalelse om dobbeltspor fra 14.02.2020. 
Forsinkelsene skyldes feriereiser og nå sykdom. 
Vi håper vedleggene kan samles i en helhet i mappen for innspill. 
  
Fra kulvertgruppe B 
for Indre Kulvert 
  
Kjetil Hovde 
Finn Stranger-Johannessen 
Ulf Kristiansen 
Gunnar W. Holm 
  
Vedleggene har temaet ALUNSKIFER med utgangpunkt i Fagrapport ROS. Men først 
kommer 2 vedlegg om Heggvin Alun som virker å være nokså ukjent for folk flest. 
  
Kulvertgruppe B. 
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Kurt Kristoffersen <kurt.kristoffersen@live.no>

Sendt: torsdag 13. februar 2020 15.46

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høring kommunedelplan for dobbeltspor i Hamar

Kategorier: Sissel II

Hei! 

Ønsker med dette og uttrykke min bekymring for Bane Nor`s prosess og hvordan de bevisst fremmer negative faktorer ved et alternativ og like bevisst 

fremmer kun positive faktorer ved den andre løsningen. 

 

Hele anbefalingen bygger på en "nå-situasjon" og ser ikke fremover i det hele tatt, dette må sees på i et evighetsperspektiv. 

 

Ved løsning vest knytter det seg stor usikkerhet til grunnforhold og det er heller ikke lagt frem illustrasjoner som viser hvordan togtrafikk skal avvikles i 

anleggsperioden, og de som har fulgt med på bla. kulvert løsningen som bygges i Eidsvoll kommune ser at de legger beslag på store områder på hver side av 

jernbanesporet. Men den største tabben er at de frarøver byen den historiske tilknytningen til Mjøsa. Hele området langs Mjøsa er rekreasjonsområde for 

byens innbyggere og tilreisende - dette skal da frarøves og ødelegges over flere år med anleggsarbeider. Byens tilgang til Mjøsa blir da ødelagt i evig tid. 

 

At man bruker stenging av vei som argument for å ikke gå for øst blir veldig snevert i et evighetsperspektiv, hvis de mener at de må stenge Stangeveien i 2 år 

så får de engasjere Nye veier for en uavhengig utredning av løsningen. Som oppvokst på Ridabu vet jeg at mange av de som pendler til/fra Hamar også 

kommer fra områdene øst for byen (Ridabu, "Vang", Løten og Ottestad) og at tilgangen til stasjonen da vil ble enklere, samtidig legger det til rette for bedre 

buss og taxi løsninger enn vest-løsningen kan fremvise. 

 

Ideelt sett burde Jernbanemuseet flyttet til stasjonsområdet, da kunne de ha brukt de verneverdige byggene og kanskje bragt litt liv i stasjonsbygningen, da 

kunne togsporene være avsluttet ved stasjonsbygningen og byen ville ha fått et levende museum som tar vare på de historiske perspektivene i tillegg til at 

byen sikres direkte tilgang til Mjøsa uten kulvert og sikkerhetsbarrierer rundt kulvert og spor. 

 

Når man betrakter der hele på litt avstand virker hele prosessen ganske merkverdig og konklusjonen enda merkeligere, man sitter med en følelse av at det er 

Bane Nor Eiendom som har bestilt utredningen og konklusjonen - hvilket igjen blir veldig snevert i et evighetsperspektiv. 

 



2

Tenk i evighetsperspektiv og tenk hvilke løsninger som åpner seg for Østerdalen med Øst løsningen, Bane Nor opererer altfor snevert og burde tatt til seg 

signaler fra lokale myndigheter og innbyggere på et langt tidligere tidspunkt - det er lov å bevege seg ut av "bobla" og "ekkokammeret" som det virker som 

de befinner seg i.  

 

Mvh 

Kurt O. Kristoffersen 

 



Høringsuttalelse dobbeltspor. 
Det er 2 hoved spørsmål / problemstillinger: 
- skal vi ha en lokal eller en regional stasjon? 
- skal Hamars «hærlighetsverdi» hensyntas og være pådriver for byutvikling ved å forsterke 
kontakten med Mjøsa? Tørre å flytte stasjon og spor vekk fra strandsonen og ta Mjøs kontakten 
tilbake? 
Regional stasjon = øst: 
- Om en ser helt bort fra kommunegrenser - hvem bruker toget og hvor bor de? 
Hvor er det mest sentrale geografiske punktet i regionen? I en fornuftig sirkel kan øst stasjon være 
mest sentral for 60-70.000 innbyggere p.t. 
• 3000 bor/jobber i dag i 5 min gå sirkel fra dagens stasjon - hvem er de? Bruker de toget? 
Flere vil søke seg ut av Oslo om infrastrukturen stemmer = innbyggertallet i og rundt Hamar vil øke. 
Det er dette vi må bygge stasjon og tog for i de nærmeste 100 - 150 årene. Vi kan ikke ta 
utgangspunkt i dagen situasjon - bare se hvor Hamar / Innlandet var for 100 år siden. 
• Regional stasjon må ha plass til: 
- P-plasser for pendlere fra HELE regionen og andre brukere. «8 meteren» med 480 parkeringsplasser 
blir borte ved begge trasevalg. 

▪ På spørsmål hvor disse skal parkere svarte BaneNor at de skal kjøre til Stange eller 
Brumunddal. Neppe miljøvennlig og pussig i perspektivet at man ønsker at flest mulig 
skal gå, sykle eller ta kollektivt til stasjonen. Hvor mange sykler til stasjonen vinterstid 
av de som faktisk bruker toget? Og hvor sykler de evt. fra? 

- Sykkel hotell er en nødvendighet med ønske om mer sykling - og det må være plass og fornuftig 
økonomi rundt det. 
- Langreisebusser vil kunne, ved øst, komme til trafikknutepunktet og ikke som i dag stoppe utenfor 
byen. 
- Busser - en sentral for alle lokale og regionale busser trenger plass. 

▪ Og selvfølgelig må kollektivnettet tilpasse seg brukerne av stasjonen, samt beliggenheten - 
også for å øke bruken. Dagens busstasjon må flyttes til regionens trafikknutepunkt ved Øst. 

-Taxi - i øst er det plass - i dag ved vest er det en katastrofe - for sjåfører og brukere. 
Hvordan er disse nevnte plasskrevende behovene tenkt løst ved vest? 
Rørosbanen og Østerdalen ønsker en direkte miljøvennlig og kollektiv «vei» til Gardermoen/Oslo. 
Styrker utkanter. 
All aktivitet i Vikingskipet, være seg sport, kultur eller annet vil som arena være godt tilgjengelig. 
Både kollektivt og ellers. 
 
Gehl arkitekter påpeker at vi må hensynta realiteten - om vi vil eller ikke - mange i regionen er 
avhengig av bil/kollektivt. Folk vil neppe flytte for å bo i nærheten av en togstasjon, i en dyr leilighet, 
- ikke skjer det i dag og neppe i fremtiden.  
Folk flytter til Hamar for lys, luft, grønt, god skole, hyggelig by med god kontakt med vann, kort vei til 
fjell og skog. Effektiv stasjon og god infrastruktur både til og fra Oslogryta. 
 
• Byutvikling / kompakt by: 
 Vi planlegger for 100 - 150 år – de siste 10-20 årene har byen seget 1 km mot øst - fra Stortorvet og 
til CC. 
 Det er ingenting som tilsier at det skjer masse liv/byutvikling rundt en togstasjon på Hamar 

eller andre steder i vår tid. 
 Det er noen år siden vi gikk ned på stasjonen for å se på toget = byliv. 
 Det er stor forskjell på hva vi ønsker i en attraktiv by nå kontra før. Nå ønskes det bilfrie 

gater, også uten trafikkmaskiner, tilgjengelighet til vannet der det er mulig, uteoppholdsrom 
og grønne lunger. 

 Se hva som har skjedd bl.a. på Aker brygge / vannsiden av rådhuset i Oslo fra 1990 og frem til 
i dag. Vi ville neppe ha løst vest/øst problematikken i hovedstaden ved å legge en jernbane 



tvers over eller under vann fra Aker brygge til Oslo øst. Og det er også der planer om å ta 
tilbake strandsonen og bedrive byutvikling ved Filipstad - 4 km fra Oslo sentralbanestasjon. 
Innlandets urbane hjerte må også tenke på hvordan vi bedriver byutvikling i årene fremover 
og hva som gjør en fortetting og urbanisering attraktivt for dagens og nye innbyggere.  

  P.t. er det ikke engang grunnlag for en kafe ved dagens stasjonsplassering - hvorfor det 
plutselig skulle forandre seg er uforklarlig. Hvem tenker «jeg velger og kommer tidlig/blir 
igjen på stasjonen for å spise/drikke/handle»? Og hvem kan overleve som driver på slikt? 3 
kaffekopper pr.dag? Hvorfor bobler ikke dagens stasjon over av liv, boliger, butikker, 
arbeidsplasser? 

 Selvfølgelig kan vi ikke direkte sammenligne oss med gigantknutepunktet Düsseldorf flyplass 
med togstasjon i antall reisende men togstasjonen der har ikke så mye som en kiosk, - for 
ikke å snakke om «byliv» og boliger. På tross av stort antall reisende. 

 Øst gjør det lett å tilrettelegge for miljøvennlig transport på alle plan. 
 Statens veivesen, CC kjøpesenter, Politistasjonen, Polet, Scandic osv. trekker masse folk - og 

har neppe plassert seg der de er pga stasjonen. Og de vil også være like godt tilgjengelig ved 
øst. Iden grad man bruker toget for å bruke disse stedene. 

 At det går folk fra stasjonen morgen/kveld til arbeidsplasser har lite med byutvikling og byliv 
å gjøre - de skal fra a-b, om det er fra en vest eller øst stasjon. Og løses helt fint også i øst 
med nevnte løsninger ovenfor. En togstasjon gir ikke automatisk by brukere. 

 Åpen kontakt med Mjøsas vil løfte byen og gjøre Hamar unik rundt Mjøsa, og i landet. Se til 
byer i Norge og ellers i verden som dyrker og løfter brygger, kaier og strandsoner. Se Aker 
brygge, Tønsberg, Hong Kong, Holmestrand osv. 

 Hvor mange bruker toget for å bruke sentrum/byen? Tall? 
•  På sikt kan vi se for oss bilfri bykjerne - Gågata og Strandgata som gågater med grøntarealer fra 
gamle stasjon og til Koigen - og videre mot Odden. Et premiss for fortetting og urban by er at vi har 
gode utearealer. Ikke trafikkmaskiner gjennom byen - som også en kulvertløsning vil være. 
• Hva gjør Hamar attraktive for byutvikling / fortetting/ nye borgere/etableringer? 

▪ Mjøsa = tilgang til vannet - en tendens verden over. Åpen strandsone gir Hamar fantastiske 
byutviklingsmuligheter. 
▪ Indre kjerne uten trafikk, med en strandsone fylt av lekeplass, skøytebane, båthavn med 
båtutleie, parkområder, restauranter osv. 
▪ Småbutikker i det klassiske sentrum langs Hamarbukta og i det historiske Hamar. 
▪ Flott kjøpesenter. 
▪ Og vi kan endelig bruke den fine gamle stasjonsbygningen fullt ut - vandrerhjem, Hamar 
Bymuseum, turistkontor, resepsjon og sanitæranlegg for en campingplass der sporene er i 
dag - mulighetene er mange. I dag huser bygningen en Narvesenkiosk og billettautomater. 
Det er intet som tilsier at det forandrer seg ved at vi blir flere som oftere lar oss flytte fra A-B 
med tog. 
▪ Hamar - fra Mjøsa til Norges triveligste fjell, Hedmarksvidda - en fantastisk mulighet - 
byutvikling! 
▪ En regional stasjon/trafikknutepunkt som er lett og godt tilgjengelig for hele regionen = øst. 
Og forsterker slik «Hamar - innlandets urbane hjerte». 

▪ Espern kommer med 3-6000 innbyggere – nært sentrum og østbanestasjon. Det er faktisk reel 
gangavstand til øststasjonen for disse byboerne. 
Illustrasjoner og andre tanker: 
- hvorfor er ikke sikkerhetsgjerder, strømkabler osv. satt inn på vestalternativet? Utsikten fra 
gateplan i kvadraturen og mot Mjøsa. 
- Uten sammenligning forøvrig: vi har sett hva Lambda ble kontra de illustrasjonene vi ble vist. 
En byggeperiode på 8 år vil med Vest utfordre handelsbyen Hamar kraftig - vi så hva som skjedde 
med den relative korte byggeperioden da Strandgata ble rustet opp. 8 års anleggsperiode - stykkevis 
eller delt - en katastrofe for byutvikling og liv. Det vil ta årevis før, og om, handelsbyen Hamar 



kommer seg på fote igjen. Og fremdeles er det usikkerhetsmomenter om gjennomføring av kulvert – 
vi kan risikere åpen dagløsning og bru. 
Koigen? Tidligere har Bane Nor ment at den må rives ved Vestbygging- nå er det «bare» 
skateanlegget som må rives.  Og hvem vil bruke det som er igjen av Koigen midt i et anleggsområde? 
Vi står ovenfor store værmessig utfordringer - hvorfor putte toget ned i vann? Det kan komme 
voldsomt med vann også fra oven - se Gudbrandsdalen i fjor ref. NVE - også flom fra Mjøsa. Da trengs 
det relativ høy flomsikring. Hvordan påvirker dette sikten byen / Mjøsa? 
Støyskjerming vil bli påkrevet. Hvordan innvirker dette på barrieren toget er mellom byen og Mjøsa? 
Det er pussig og et tankekors at Bane Nor har fått i oppdrag å utarbeide gode øst og vest alternativer 
som er gjennomførbare samtidig som de selv kommer med innsigelser på egen jobb i øst. 
Saken er i tillegg veldig ensidig fremstilt for Vestløsningen – både på møter og i media. 
Er det Bane Nors oppgave å drive byutvikling i Hamar? Eller er det byens folkevalgte? 
Øst gir oss store fordeler og muligheter for Hamar, regionen og hele Innlandet. 
Live Giset 
Butikkdriver og eier av 2 fagbutikker i Hamar sentrum 
  
  



Fra: Ola M. Qvale <ola@staur.no> 
Sendt: 13. februar 2020 15:08 
Til: Tone Bjørgan Wabakken; lars.eide@banenor.no 
Emne: innspill til høringsdebatten om jernbane gjennom Hamar 
 
Det er  interessant å følge med; og det er hyggelig å se at begge  hovedalternativene blir stadig bedre. 
I utgangspunkt har jeg favorisert øst- traseen; da jeg ikke liker de store og langsiktige inngrep mot Mjøssiden av byen. Ja, inngrepene kom for lenge siden, 

men nå har vi mulighet til å «reparere» dem 😊 
 
Jeg ser jo at Bane Nor ikke gir slipp på vest-løsningen; for ytterligere å forbedre denne kan det være mulig å dukke ned under den «nye» Hamarbukta litt 
tidligere (lengre sør)? 

 Dette vil medføre flytting av noe av trafikken litt sørover 

 Kan argumenteres med som en liten kompromissløsning mot stasjon ved Vikingskipet 

 Åpningen mot Mjøsa midt i byen blir større 😊 

 Dybden under hamar bukta kan bli større, gi sikrere og mer stabilt vannspeil 
 
Dette er sikkert  vurdert allerede, men jeg har ikke sett noe om det i tidligere alternativer. 
Lykke til! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ola M. Qvale 
 
ola@staur.no  //  Tlf: +47 916 91 000  
       

 

mailto:ola@staur.no
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Sigmund <sig-sa@online.no>

Sendt: torsdag 13. februar 2020 22.13

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: "høringsuttalelse dobbeltspor" 

Kategorier: Sissel II

Med bakgrunn i utredning og anbefaling fra BaneNor mener jeg at Hamar kommune må gå inn for det Vestlige alternativet for ny dobbeltspor trasé. Om det 
blir en utbygging eller en båndlegging av traséen, vil det uansett være den beste måten å ta vare på nærheten og tilgjengelighet til Mjøsa.  
Trasé Øst vil mest sannsynlig føre til at strandsona i stor grad vil bli utbygd av kommersielle interesser etter få år.  
 
mvh 
Sigmund Sagheim 
2321 Hamar 
 



2020.02.13  

HØRINGSUTTALELSE DOBBELTSPOR.  

RAMSAR OG NATURMANGFOLD.  

 

Kommentarer til KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR 
DOBBELTSPOR GJENNOM HAMAR, seksjon 4 NATURMANGFOLD, vedlegg 
9.1.3 NATURMANGFOLD og 9.2 vedlegg NATURMANGFOLD 

 

Ved Hamar er det to områder som er spesielt viktige som 
rasteplass for trekkende våtmarksfugl. Det ene er Åkersvika 
Naturreservat som er klassifisert som et Ramsar 
våtmarksområde, og det andre er Starene ved Ilseng. Mange 
lokale fuglekjennere betrakter Starene som like betydningsfull 
som Åkersvika. Men det er bare Åkersvika som berøres av 
dobbeltspor gjennom Hamar.  

 

Ettersom Åkersvika er fremhevet som et internasjonalt viktig 
område for våtmarksfugl, samtidig som det er et stort område 
på 4,25 km2, er det nødvendig å forstå hvilke deler som er mer 
verdifulle enn andre.     

 

Utredningene til Bane Nor gjør lite forsøk på å beskrive hva 
som er de viktigste områdene for vår- og høsttrekket. Noen 
tvilsomme påstander som at området øst for jernbanebrua er mer 
verdifullt enn vest gjør at det betimelig å spørre for hvem? 
For planter og kransalger eller for våtmarksfugl som er den 
største internasjonale forpliktelsen overfor Ramsar?  

 

Under vårtrekket kan man tydelig observere at det er et yrende 
liv av gjess, ender, dykkere og vadere i reservatet vest for 
brua, mens det er nesten dødt øst for brua. Er fuglene da 
dumme eller er påstandene til Bane Nor feil? Jeg tipper 
fuglene gjør rett og at de unektelig vil oppholde seg der hvor 
maten finnes eller hvor beskyttelsen er størst.  

 

Dette har naturligvis også sammenheng med vannforholdene i 
Mjøsa og isforholdene lenger inn i Åkersvika. Dette kan 
variere fra år til år men vannstanden varierer ikke så mye som 
Bane Nor antyder. Målinger foretatt av NVE i perioden 1970-



2015 viser at Mjøsa blir tappet ned til tilnærmet minste 
regulerte vannstand på 119,5 meter hver vår. Dette er 
vannstanden gjennom stort sett hele vårtrekket, noe som 
medfører at områder øst for jernbanebrua enten er islagt eller 
tørrlagt under hovedtrekket. Først i begynnelsen av mai 
begynner Mjøsa å stige markant, og da skjær økningen raskt 
slik at området mellom Stangebrua og jernbanebrua er 
oversvømmet på få uker.  

Rastende våtmarksfugl vest for jernbanebrua vil forstyrres 
mest av den planlagte utbyggingen på Espern. Da fugler 
forstyrres mest av menneskelig aktivitet og mindre av tog og 
kjøretøy er boligbygging på Espern og på sjøsiden av dagens 
jernbanestasjon den største trusselen for vårtrekket. Meg 
bekjent har Fylkesmannen godkjent prosjektet på Espern og til 
og med avtalt noen avbøtende tiltak.  

 

Tilsvarende at området vest for jernbanebrua er viktigst for 
vårtrekket vil Svartelvsdeltaet øst for E6 være viktigst for 
høsttrekket. Dette området berøres ikke annet enn av ny 
transport til og fra ny hensettingsplass for tog ved Hjellum. 
Dette berører alle alternativ likt.  

 

Området ved Disen bru har aldri vært noe interessant område 
med spesielle kvaliteter som våtmarksområde. Praktisk talt 
ingen har noen gang vært oppe i fugletårnet på Elvsholmen selv 
om området innover mot Flakstadelvdeltaet er viktig nok.  

Området ved Disen bru er sterkt preget av ny firefelts vei, 
noe som medfører meget stor og konstant trafikk gjennom det 
meste av døgnet, også gående og syklende.   

 

Ramsar betyr strenge internasjonale forpliktelser men betyr 
ikke automatisk forbud mot å omdisponere fredet 
våtmarksareale. Det stilles imidlertid krav om at slike 
områder må erstattes et annet sted eller at formålstjenlige 
avbøtende tiltak må etableres. Utredningen til Bane Nor 
beskriver mange gode forslag til avbøtende tiltak men jeg 
foreslår at også Starene ved Ilseng tas med som et område for 
iverksetting av avbøtende tiltak. Som tidligere nevnt er 
Starene et meget verdifullt område hvor man allerede i dag 
utfører menneskelige inngrep for å bedre forholdene under 
vårtrekket. Starene har et potensiale til å bli et topp 
våtmarksområde med like stor betydning som Åkersvika. Området 
er imidlertid også et verdifullt jordbruksområde.  



  

 

Oppsummering :  

 Tabell 4-4 side 161 må gjøres om da alternativene vest og 
øst er likeverdige for NM01. 

 Vårtrekket vest for jernbanebrua er intenst men nesten 
fraværende øst for brua under hovedtrekket i april. 

 Utbyggingen av boliger på Espern er den største trusselen 
mot vårtrekket i verneområdet.  

 Området ved Disen bru er ubetydelig som fugle-biotop på 
grunn av allerede foretatte inngrep. 

 Innsigelsesmyndigheter bør/kan ikke legge inn innsigelse 
når de allerede har godkjent utbygging på Espern og 
utvidelse av Rv25 (som er mye større inngrep).    

 Utredningen inneholder mange gode forslag til avbøtende 
tiltak. Tiltak på Starene bør vurderes som et av disse. 

 Fugler er redd for mennesker, ikke tog.  
 Øst er det beste alternativ etter at fordeler og ulemper 

med NM01, NM02, NM03 og NM04 er vurdert.   

 

Påstandene kan underbygges ved reelle og fysiske 
observasjoner. Vårtrekket starter om få uker.  

 

 

Hamar 13.02.2020  

Stein Bleken  

Eivind Engens veg 12  

2319 Hamar 
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Terje <terje0000@gmail.com>

Sendt: torsdag 13. februar 2020 21.00

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Kopi: terje0000@gmail.com

Emne: Merkes "Høringsuttalelse dobbeltspor"

Kategorier: Sissel II

 

Høringsuttalelse dobbeltspor Hamar. 
 

SPOR VEST: 

- Spor Vest vil stenge byen Hamar ute fra Mjøsa. 

- Spor Vest vil ødelegge og bremse Hamar sin utvikling fra Espern og frem til dagen jernbanestasjon.  

- Hamar by vil måtte leve med 8-9 år anleggsperiode, masse støv, støy og byen blir utestengt fra Mjøsa i nesten hele anleggsperioden. 

- Tilgangen til Koigen vil bli stekt redusert i 8-9 år. 

- Har ingen tillit til utredningen Bane NORs har gjort vedr passasjergrunnlaget  og gangavstand til dagen` stasjon. 

- Hvorfor skal vi i fremtiden ha all trafikken, inn til den trangeste plassen i Hamar, hvor dagens stasjon befinner seg. 

- Hvordan er trafikken om 100 år? Kommer det i tog står hele Strandgata stille. 

 

SPOR ØST. ALT. C. 

- Ved å velge spor Øst, vil vi få bygget en ny stasjon ved Vikingskipet, som vil få riktig logistikk for togpassasjerene, bus, drosje, privatbiler. 

- Pendlerne vil ha bedre tilgang fra Rv. 25- Rv. 222.- E 6  

- Det vil bli mye mindre biltrafikk inne i Hamar by. 

- Vi vil få mye mindre anleggstrafikk inn i Hamar ved bygging av Øst. 

- Hamar vokser mot Øst, derfor er spor Øst rett, selv vokst opp på Storhamar, født 1944 og det står Vang på min dåpsattest.  

- Derfor er det feil av Bane NOR å si at ny stasjon ved Vikingskipet vil dele byen. Hamar trenger mer areal, det får de ved å bygge spor Øst.  

- Dagens jernbaneområde vil ved full utbygging kunne huse 15-20.000 personer, det spare matjord i mange år fremover i Hamar nærområde.   

- Bane NOR må kunne tenke 100 år frem i tid, ikke en 10 års periode. 

- Rørosbanen og folk fra Østerdalen vil kunne benytte toget helt frem til Oslo og Gardermoen uten å bytte tog på Hamar. 

- Spor Øst vil kunne bygges nesten uavhengig gjennom Hamar, uten  å måtte ta Bus for tog i anleggsperioden. 

- Område Espern frem til dagens stasjon vil kunne bli Hamar svar på Aker brygge. 

- Ikke svikt ungdommen, som er i flertall og ønsker seg ØST.  
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- Hvem ville med hånda på hjerte stenge en by ute fra Mjøsa, vi lever i år 2020.  

 

Det må bli spor ØST. 

 

Mvh. 

Terje Halvorsen 

Lille Prestrud veg 36 

2315 Hamar 
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HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR DOBBELTSPOR HAMAR 

 

 

BYHISTORIE, KULTURMINNER OG IDENTITET 

Flere viktige aspekter knyttet til Hamars kulturhistorie, og vern av byens nasjonalhistoriske verdier og 
kulturminner, synes ikke tilstrekkelig vektlagt i Bane Nor’s nye utredning for dobbeltspor gjennom 
Hamar. Likeledes er aspekter knyttet til forholdet mellom byliv, kontakt med vann- og folkehelse, 
heller ikke ofret særlig oppmerksomhet. Dette er oppsiktsvekkende, i en tid da slike 
attraksjonsverdier står høyt på prioriteringslista i små og store byer verden over- og utgjør en global 
trend i det grønne skiftet. 

Hamar er en av Norges viktigste, historiske byer. Helt fra middelalderens Hamarkaupang, 
opprettelsen av bispesetene, Domkirken, Korskirken og Pilegrimsleden, som hovedvei til Nidaros- og 
som fortsatt går gjennom den historiske Hamarbukta. Nyopprettelsen av kjøpstaden i 1848, og 
Skibladners anløp i nesten like lang tid, er nyere deler av den samme historiske kulturarven. 

Historien viser at uerstattelige kulturminner ofte blir ofre i interessekonflikter. Det er alles ansvar å ta 
vare på vår kulturarv. Historie og identitet er knyttet til hverandre. Kulturminner har en symbolverdi. 
Hamarbukta er et minne over byens liv og virke i en annen tid, og er således en stor verdi i byens 
identitet. Å være historien bevisst, er essensielt for identiteten vi har, både som individer og 
samfunn, lokalt og nasjonalt. Gjennom byens historie, dannes også vår felles kultur og identitet. Det 
skaper grunnleggende og viktige følelser av tilknytning, og ansvarsfølelse knyttet til bevaring av våre 
felles verdier.  Når samfunnet er i endring, blir det essensielt å få lov til å verne om historien, 
samtidig som nye tider krever rom til en ny byutvikling. Det må alltid sikres en god balanse mellom 
disse to, og det må gjøres plass til begge. Kulturarven Hamarbukta er av både lokal og nasjonal 
betydning. 

Hvordan, og etter hvilket kunnskapsgrunnlag arbeider Bane NOR, når de skal ivareta historiske byers 
identitet og sikre nasjonalhistoriske kulturminner som Hamarbukta, i sin oppgave med byutvikling og 
bygging av ny jernbanestruktur? 

Riksantikvaren har i jernbanesaken uttrykt at det er viktig å bevare og bruke kulturarven som ressurs 
for framtidig samfunnsutvikling. Også under fortettingsarbeid med kompakte byer og bærekraftig 
utvikling i et grønt skifte. Han tok til orde for at det ikke samsvarer med samfunnsutvikling i et 
langsiktig perspektiv, å opprettholde Hamars jernbanestasjon på nåværende sted. Fortidens 
trasevalg ble gjort under helt andre forutsetninger enn i dag, og er ikke lenger framtidsrettet. 
Riksantikvaren påpekte i 2016 at «byen som ble anlagt i 1848, etter et stringent rutenettmønster, er 
av vesentlig nasjonal interesse».  

Videre at « Hamar vender seg mot Mjøsa. Bebyggelsen vender seg mot Mjøsa. Denne kvaliteten er 
egenartet og utrolig viktig å ta vare på». Hele bykvartaler er oppført i Riksantikvarens NB-register, 
som vern av vesentlig, nasjonal verdi. Videre har han advart mot at det, dersom det blir etablert tiltak 
som skaper barriere mellom bebyggelsen, bylivet og Mjøsa, så vil det på sikt svekke muligheten for 
en god bevaring av Hamars gamle, historiske sentrum. 

Dette har ikke endret seg siden 2016! 

 



Bane Nor har nå etter eget utsagn, hatt møter med Riksantikvaren i forkant av høringsfristens utløp. 

Hvilke argumenter ligger i år til grunn for at Hamars arkitektoniske og historiske egenart ikke lenger 
er viktig å ta vare på og verne om? 

Hvordan kom Bane Nor og Riksantikvaren i år til enighet, om at det nå er forsvarlig å anlegge 
jernbanetraseer mellom bebyggelsen og Mjøsa, da dette ikke samsvarte med langsiktig 
samfunnsutvikling for tre år siden? 

Hvorfor er det i år mer akseptabelt å «svekke muligheten for en god bevaring av Hamars gamle 
sentrum» i år, enn for tre år siden? Dette sett i lys av at traseen for et vestlig dobbeltspor i all 
hovedsak, ligger plassert på samme sted som i 2016. 

 

Kommunedirektøren har i sin innvending til Bane Nor’s sammenstilling, påpekt manglende 
objektivitet og vektlegging av byens mål i forhold til identitet og kulturhistorisk vern av Hamarbukta. 
Måloppnåelse i forhold til dette, gjelder så vel lokale, som regionale og nasjonale vernemål for 
kulturminner av nasjonal verdi og betydning. 

Hvor i Bane Nor’s rapport eller oppsummeringsdokument er kommunens måloppnåelse nevnt og 
ivaretatt? 

En vestlig trase utfordrer samspillet mellom bystrukturen og landskapet, og kulvertryggen med sitt 
flomvern vil – til tross for en nå senket kulvertbunn, fortsatt utgjøre et DRAMATISK 
landskapsinngrep. Jernbanetraseen vil i all uoverskuelig framtid, utgjøre en barriere mellom byen og 
innsjøen, og de negative konsekvensene for Hamarbukta blir så store at DET alene bør være 
utslagsgivende for trasevalget. 

Hvor mye lavere er kulvertryggen og flomvernet, inkludert sikringsgjerder blitt med en senket 
kulvertbunn? 

Hvor mange meter over Mjøsa’s normalvannstand vil kulvertryggens høyeste punkt ligge på, 
inkludert høyde på nødvendige sikringsgjerder? 

Vil etableringen av anlegget redusere sikten til Mjøsa fra bakkenivået i Strandgata ved Parkgata og 
Enggata? 

 

En vestlig trase innebærer at den historiske og verneverdige Hamarbukta, med alle de funksjoner den 
innehar, fylles igjen for alltid, og går tapt. Dette til fordel for etablering av et grunt vannspeil/ 
«andedam», med en oppmurt bassengkant, bygget opp av sprengstein. 

Vannet vil bli utilgjengelig og ubrukelig for så vel barn, voksne, funksjonshemmede og eldre, og vil bli 
helt uten bruksområder. De skrå steinkantene, vil utgjøre en vesentlig barriere som vanskelig lar seg 
forsere, og som ikke gjør det mulig å bevege seg inn og ut av vannet. Det stilles også spørsmål ved 
vannkvaliteten i en slik dam, da vannet i stor grad blir stillestående, og blir tilført vann fra lokale, 
rørlagte bekker. Dette vil gi grobunn for både algevekst og oppvekst av sykdomsfremkallende 
bakterier. 

 

 



Finner Bane Nor at et slikt vannspeil er å sidestille med en viktig nasjonalhistorisk, verneverdig  
kulturarv som Hamarbukta? Og mener etaten at dette er et forsvarlig vern av vårt viktige 
kulturminne? 

Kan Bane Nor redegjøre for denne begrunnelsen, sett i lys av nasjonale retningslinjer for vern av 
historiske kulturminner? 

Hvordan har etaten kostnadsvurdert tapet av dette spesifikke kulturminnet i sin utredning? 

 

BYMILJØ, BYLIV, VANN OG FOLKEHELSE 

 

Tilknytning til vann har vært grunnleggende for lokalisering av norske byer. Byer oppstår ved vann, og 
vann gir byen liv. Det er en global trend i det grønne skiftet, at byene arbeider for å gjenvinne tapt 
kontakt med sjøfronten. Sjønære arealer brukt til næring, industri eller transport frigis, slik at disse 
bynære arealene kan åpnes og innlemmes i planene for framtidig byutvikling. 

Gode eksempler på dette er utviklingen av fjordbyen Oslo i Bjørvika, der store, trafikale 
infrastrukturer ble fjernet, slik at det kunne etableres sjønære byrom. I dag preges arealet av 
sammenhengende promenader og friluftsaktiviteter, helt fra Sørenga til Aker brygge og Tjuvholmen. 
En kan også nevne elvebyen Drammen, som har investert mye i å etablere ny kontakt mellom folket 
og vannet. Og de har lyktes på en fremragende måte, til fremme for folks trivsel og helse. Det blir 
derfor et stort paradoks, som er vanskelig å ta innover seg, at Bane Nor nå hevder at for Hamars 
vedkommende, er det greit – og tilrådelig å gå i motsatt retning. Dette gjør de til og med i kraft av et 
byutviklingsmandat de har lite erfaring i å forvalte. 

Hvordan velger Bane Nor ut hvilke byer som fortjener en best mulig tilknytning til vannet, og dermed 
blir i besittelse av en stor attraksjonsverdi for framtida? 

 

I Hamar har befolkningen, helt siden jernbaneforhøyningen mot Mjøsa ble anlagt mot folkets vilje, 
ønsket seg den ubrutte kontakten med Mjøsa tilbake. Jevnlige passeringer av støyende godstog 
utgjør daglig en betydelig audiovisuell forurensning ved ferdsel og opphold i Strandgata, parken eller 
Hamarbukta. En trafikkøkning i form av hyppigere godstogpasseringer og passasjertrafikk, vil 
forsterke dette, også selv om godstogene passerer ut og inn av en kulvert tvers over bukta. 

Vann har stor betydning for byens liv, og er helt sentralt for folks trivsel, opplevd livskvalitet og helse. 
Hamar kommune holder barn og unge, livskvalitet og folkehelse svært høyt på sin prioriteringsliste. 
Det har derfor vært investert svært store ressurser på å etablere treffsteder og aktivitetsarealer i 
strandsonen nært sentrum, for å fremme både fysisk aktivitet, rekreasjon og god mentalhelse. 

Miljøverndepartementet sier i sin publikasjon og «Vannet og byens liv» at «områder der 
fritidsaktiviteter kan knyttes til vann, blir attraktive områder, som tiltrekker seg folk. God 
tilgjengelighet til strandsonen er viktig». 

Det ligger mange viktige faktorer for god folkehelse, i den globale trenden der små og store byer 
arbeider hardt for å gjenvinne kontakten med vannet og sjøfronten. Samfunnsendringer og 
inaktivitet utfordrer helsetilstanden i befolkningen, og gevinstene ved forebygging av 
sykdomsutvikling i befolkningen blir stadig viktigere, i en befolkning som blir eldre og sykere. 



Hamarbukta stimulerer til uteliv og aktivitet. Den er et sosial treffsted for mange ulike grupper i 
befolkningen. Ikke bare for Hamars innbyggere, men for hele regionen på Hedmarken, samt andre 
grupper av tilreisende og besøkende. Den er det mest populære og folkerike turmålet i byen. Den 
historiske Skibadnerbrygga, anløpet for verdens eldste hjuldamper i rutegående trafikk, er et 
parkområde i seg selv, med rikelige og mye benyttede sitteplasser for utsyn utover Mjøsa, og ro til 
ettertanke, når livet gir behov for det. 

Hamarbukta er også anløpshavn og gjestebrygge for småbåtfolk rundt hele Mjøsa og hele 
Innlandsfylket. Den «huser» også et stort og mangfoldig tilbud av vannsportaktiviteter for barn, unge 
og voksne. Måten strandsonen og bykjernen er utformet i samspill med hverandre, er således byens 
aller sterkeste attraksjonsverdi – nå, men også for all framtid. 

En mangeårig og plagsomt støyende anleggsperiode, vil frata befolkningen muligheten til den 
rekreasjon og folkehelse, som Hamarbukta i dag gir anledning til. Så også på hele Koigenområdet, til 
tross for at det skulle bli fysisk mulig å ta seg dit i ovennevnte periode. 

En permanent etablering av dobbeltspor i kulvert gjennom Mjøsa, vil frata byen og befolkningen den 
verdifulle Hamarbukta for alltid, og frata byen muligheten til å videreforedle den i en helhetlig 
byutviklingsplan. 

Bane Nor’s nye utredning peker ikke på noe erstatningsanlegg for anleggsperioden, utover 
provisoriske skateramper på Koigen, langs sikringgjerder og anleggsstøy. Den inneholder heller ingen 
planer for hvordan de tenker å erstatte Hamarbukta, med alle dens funksjoner for frilufts- og båtliv. 

 

På hvilken måte mener Bane Nor at et meterdypt vannspeil på innsiden av kulverten, skal kunne 
fungere som en arena for vannsport og andre aktiviteter, slik Hamarbukta gjør? 

Hvilke måleenhet har Bane Nor benyttet, når en bred utfylling av Hamarbukta- med anlagt kulvert, 
flomvern og en ny mjøskant på yttersiden, gir kortere avstand til innsjøen enn dagens avstand 
mellom strandgateparken og Hamarbuktas innerste punkt? 

Hvor mange meter vil det være fra bukta’s innerste punkt og til en nyanlagt mjøskant på yttersiden 
av kulverten? 

 

Under folkemøter på bylab har Lars Eide forsikret om at Bane Nor erstatter det som blir ødelagt ved 
en vestlig trase. 

Står dette løftet ved lag? Og er kostnadene til dette lagt inn i kostnadsestimatene for en vestlig 
løsning? 

Hvordan ser Bane Nor for seg at et nytt bryggeanløp med moloer, gjestehavn og nødvendig 
infrastruktur skal gjenoppbygges dersom Hamarbukta med sine kvaliteter og bruksområder går varig 
tapt? 

 

 

 

 



På bakgrunn av Bane Nors’s nye utredninger og deres illustrasjoner, synes det klart at deres massive 
og omfattende jernbaneanlegg ute i Mjøsa, ugjenkallelig vil være til hinder for historisk vern av 
Hamarbukta og Hamars historiske sentrum, som nasjonalt betydningsfullt kulturminne. Det synes 
også klart at et permanent tap av Hamarbukta, med de funksjoner den innehar, innebærer et 
ugjenkallelig tap for byens og befolkningens identitetsfølelse. Likeså en forringelse av de sosiale 
arenaer og aktivitetsmuligheter som Hamarbukta gir. 

Summen av disse forhold utgjør en uoverkommelig og urimelig pris å betale for en by på Hamars 
størrelse. Dette sett i lys av at det finne et likeverdig og fullt ut akseptabelt trasealternativ noen 
kvartaler unna dagens stasjon, ved Vikingskipet. 

Det anmodes derfor om en østlig optimalisert traseløsning, lik trase øst C. 

 

 

      Hamar 13.02.2020 

                 Wenche Nygaard Luci 
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Jan Magnus Kanstad

Fra: anders.gunnestad gunnestad-as <anders@gunnestad-as.no>

Sendt: fredag 14. februar 2020 15:43

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: HØRINGSUTTALELSE DOBBELTSPOR (litt korreksjon)

Kategorier: Jan Magnus

  
  

HØRINGSUTTALELSE DOBBELTSPOR 

  

Som Hamarborger siden 1966 har jeg til slutt landet på alternativ VEST – etter å ha vært østtilhenger. 
Bane Nors siste utredning er så mye forbedret at kommunen totalt sett vil være best tjent med denne 

løsningen. Jeg vektlegger: 
• Den samler sentrum best – øst innebærer en klar risiko for fragmentering av vårt bysentrum. 
• Medfører ingen beslagleggelse av jordbruksareal. 
• Berører i svært liten grad den vernede Åkersvika. 
• Mjøsa kan fortsatt trekkes inn mot Strandgateparken og byen. 
• Alternativ vest betyr større sikkerhet for etablering av park- og grønne arealer rundt spor og 

jernbaneinstallasjoner. Så vidt jeg forstår har Bane Nor forpliktet seg til opparbeiding av grøntarealer 

på dette alternativet – men ikke på østalternativene. Har kommunen budsjettert med slike arbeider 

hvis øst blir valgt? Eller blir 8-metersplanet m.m. liggende som nå? 

• Store næringslivsaktører som Sulland forblir i byen! Hamar har ikke noe overskudd på arealer til 
næringslivsutvikling – ta vare på de vi har. Nabokommunen i nord ofrer jo til og med god  
landbruksjord for å få flere forretninger! 

• Velges alternativ vest er vegen fram til avklaring mye kortere enn ved østalternativene.  
Innsigelsene som kommer vil medføre en ganske langdryg prosess – med fortsatt uvisshet for arealbruk. 
Utviklingen i byen er ikke tjent med mer usikkerhet! La oss snarest få et entydig grunnlag for  
videre planlegging. 

  
Ellers er jo jernbanen en del av Hamars sjel – Hamar er jernbanebyen. Med den utformingen VEST har fått 

kan vi fortsatt være jernbanebyen. Og la passasjerene som kommer med toget få oppleve mest mulig av  
Mjøsa og et vakkert opparbeidet parkanlegg mot innsjøen vår! 

  
  
  

Mvh. 
Anders Lucas Gunnestad, siv.ark.MNAL 
  



1

Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Anne louise Gjør <malerlouise@yahoo.no>

Sendt: fredag 14. februar 2020 00.01

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: Sissel II

Hei!  
 
Jeg vil bare påpeke hvor trist det vil være for historiske Hamar, å miste tilknytningen til Mjøsa! At Skibladnerbrygga ville være tragisk. 
  
Med tanke på hele Ottestad og Espern som skal bygges ut, vil ikke Vikingeskipet stasjon ikke bli usentral, tvert imot!  
 
Miljømessig er dessuten øst best!  
 
Og tiknytning for direkte tog for Østerdalen og skogdrift er utrolig for viser liv og vekst der.  
 
I tillegg viser det seg at det går minimalt med matjord i øst!  
 
Øst for Hamar!!  
 
Mvh Anne Louise Gjør  
 
 

Sendt fra Yahoo Mail på Android 



 

Asplan Viak har utarbeidet scenarier for byutvikling med et 40 års perspektiv. 

I alle 4 scenarier framstår stasjon i vest som mest robust for byutviklingen. 

Det er lagt fram mange gode analyser og rapporter som støtter hvorfor vest er 
det beste alternativ. 

Hamars politikere må se på stasjon i vest som en utfordring, ikke et hinder for 
god byutvikling. 

I et klima og miljøperspektiv er det uansvarlig og lite framtidsrettet å flytte 
stasjonen ut av sentrum.  

Jeg er en av mange som er så heldig å kunne gå til og fra stasjonen. Jeg reiser 
kollektiv både i jobb sammenheng og privat. Jeg er veldig redd for at det blir 
det slutt på om stasjonen flyttes. Det vil ta for langt tid, og blir for langt å gå. 
Dette vet jeg vil gjelde mange andre også. Jeg har også mange kollegaer som 
pendler med tog til jobb i Hamar. 

Tilbakemeldinger fra disse er det samme, det blir slutt på tog pendling. 

Jeg mener stasjon i øst vil undergrave satsing på kollektiv transport til fordel for 
bilbruk. Med subsidiering av El biler og en utvidet, rask E6 blir valget lett for 
mange. Det går fort og billig på ny E6. Det må være et mål at bilbruk skal ned, 
ikke bare erstattes av El biler. 

I tillegg til at ny motorvei gir rask forflytting, tar den også mye areal mot 
våtmarksområde i Åkersvika. Jernbane i øst vil ta ytterligere areal. Hva vil dette 
bety for fuglereservatet? Og dersom det kommer jernbane i øst er det vel 
planer om videre utbygging av område. Som da gir ytterligere press på 
våtmarksområdet. 

Med de klima og miljøutfordringene vi har i dag, forventer jeg at Hamars 
politikere klarer å se konsekvenser i større sammenhenger. Vi kommer til å få 
en flott nærhet til Mjøsa med jernbane i vest. Om viljen til å se det er tilstede. 

Astrid Nestande  

Mæhlumsløkka. 



 



        Christian Solemsli Kleppe 
        Nordahl Griegs gate 28a 
        2319 Hamar 
 
        E-post: cskleppe@gmail.com  
        Mobil: 917 34 671 
 
        Hamar, 14.02.2020 
          
E-post til: postmottak@hamar.kommune.no   
 
Høringsuttalelse til:  
Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar som en del av InterCity Dovrebanen  
 
 
Vil med dette komme med noen innspill vedr jernbanetrasé gjennom Hamar by 
 
Dette har vært en lang, og tidkrevende prosess, som forhåpentligvis snart får en slutt.  
 
Etter en skuffende dårlig utredningsrunde sist, var det knyttet stor spenning til om BaneNor ville 
sørge for en fullverdig utredning av øst, og også unngå (egne) innsigelser. Så mye for den 
optimismen. Når man etter første runde t.o.m. innrømmer at jobben de gjorde med utredning av 
trasé øst var for dårlig, så viser dette bare hvor stor svikten i arbeidet de er satt til å gjøre, faktisk er. 
Det er skremmende, og det er kun takket være engasjerte hamarsinger, at BaneNor har blitt utsatt 
for så mye press at de ikke har klart å ture frem slik de tydeligvis er vant til. Det er lagt ned et enormt 
arbeid med gjennomlesing av rapporter, utredninger, utarbeidelse av forbedrede forslag og 
visualiseringer av helt vanlige folk med et brennende engasjement, og hjerte for, byen sin. Dessverre 
for BaneNor har feil, bløffer og løgner blitt avslørt gang på gang, noe Lars Eide også har måttet 
innrømme i ettertid. Skuffende og skremmende! Og de samme menneskene får fortsette i sine 
jobber uten at det får konsekvenser. 
 
Hele prosessen bærer preg av en arroganse fra BaneNor og at de selv hadde bestemt seg for trasé 
vest for veldig lenge siden. Argumentasjonen bærer preg av dette, og det er ikke vanskelig å se til 
andre byer, hvor argumentasjonen som brukes av BaneNor ikke samsvarer med det som sies på 
Hamar. Alt dette for å trumfe gjennom sin egen vilje. 
 
Senest i går, torsdag 13.02, var jeg i et møte med BaneNors Lars Eide. Jeg ga klart utrykk for hva jeg 
mener om at BaneNor påberoper seg retten til å legge ned innsigelse mot øst, ved å hjemme seg bak 
«statlige føringer» som sier at folk skal gå, sykle eller ta bussen til togstasjonen, da BaneNor ikke kan 
legge frem tallmateriale som tilsier at det er en signifikant forskjell på antall reisende fra en stasjon i 
øst kontra en stasjon plassert i vest.  
 
Innsigelsesgrunnen virker til å stå og falle på byutvikling, og dette er IKKE noe BaneNor trenger å 
legge seg opp i på Hamar, dette klarer vi folkevalgte og byens innbyggere fint selv. BaneNors 
reiseundersøkelse er også altfor lett og langt fra grundig nok utført. Selv her har private på Hamar 
gjort en bedre jobb enn et statlig foretak som allikevel har klart å svi av nesten 250 millioner kroner 
på planlegging så langt. En reisevaneundersøkelse kunne lett vært utført vår, sommer, høst og vinter 
på en del utvalgte togavganger og hadde ikke trengt å koste mye penger. Da ville man også fått 
vesentlig bedre svar enn manuelle tellinger av hvordan folk kommer seg til stasjonen. Jeg mistenker 
at mange av de «gående» i realiteten har kjørt og parkert et lite stykke fra stasjonen og gått det siste 
stykket til toget. 
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BaneNor fokuserer også mye på de som kommer med toget til Hamar, og er opptatt av at de skal ha 
gangavstand til alle sentrumsfunksjoner. Skal altså Hamar by la seg diktere av hvor BaneNor vil ha 
stasjonen pga av de som reiser TIL Hamar, eller skal vi som faktisk bor her, få bestemme hvordan 
byen skal utvikles? At tung og plasskrevende infrastruktur skal ta opp så vanvittige stor plass midt i et 
bysentrum og langs Mjøsa, er intet annet enn vanvidd! Her har vi en fantastisk mulighet til å åpne 
byen vår mot Mjøsa (se bare på Lillehammer og Gjøviks strandlinje) og så skal BaneNor bygge en 
enorm betongkulvert foran byen og i drikkevannskilden vår, når vi har et mye bedre alternativ i øst.  
Hadde Hamar ikke hatt jernbane i dag, hvor ville man lagt skinnene i 2020? Det ville for de fle ste vært 
helt utenkelig å legge dette i strandsonen. Dette er områder som åpnes opp og frigjøres for 
allmennheten de aller fleste steder i verden. 
 
Alternativ Øst C er best for Hamar av følgende grunner: 

- Strandsonen gjennom sentrum blir frigjort fra Espern og helt til Bryggeriet (hvor jernbanen i 

dag først forsvinner vekk fra strandsonen). Hamar har en lang strandsone, men akkurat 

gjennom sentrum har jernbanen sperret nærheten til Mjøsa siden 1800-tallet. Se på sentrum 

fra Stangebrua til Bryggeriet og se hva slags barriere vi har der, og dette kan vi nå altså åpne! 

Vikingskipet ligger ut mot Åkersvika, et område som ikke brukes til hverken bading eller 

båtliv, sistnevnte pga forbud. 

- Vi får frigjort store arealer fra Espern/lokstallene til dagens stasjon som kan videreutvikles til 

en ny bydel med både kontorer og boliger. Dette kan selvfølgelig gjøres i byens eksisterende 

kvartalsstruktur og vil ligge nære en ny stasjon ved Vikingskipet og sørge for at enda flere 

sogner til en ny stasjon der. 

- Trafikkbelastningen vil minke i sentrum og flyttes til Vikingskipet som har en sentral 

plassering mtp ny 4-felts E6, RV25 til Elverum og FV222 til Stange. Evt økt biltrafikk pga en 

såkalt «usentral» stasjonsplassering vil selvfølgelig bestå av flere og flere 0-utslipssbiler i 

årene som kommer. 

- Området rundt Vikingskipet er et næringsområde som ikke vil berøre på langt nær så mange 

boliger/innbyggere som alternativ vest. 

- Muligheter for skysstasjon «midt i smørøyet» som har enkel tilgang til E6/RV25/FV222 og i 

tillegg har mulighet for el-/gassbusser (snart selvkjørende) for å plukke opp/slippe av folk inn 

mot bysentrum/Maxi/Hamar Vest/Ringgata/Ottestad/Sandvika/Hjellum/Ingeberg 

 
Toget er pr definisjon en miljøvennlig transportmåte. Uten å gå nærmere inn på nettopp det 
miljømessige rundt tog, vil jeg allikevel stille spørsmålstegn ved følgende: 
 

 selv med en utvikling i mot nullutslippsbiler (lokalt nullutslipp) skal det fortsatt nesten ikke 
være mulig å kjøre bil til stasjonen og reise videre derfra med tog. Her sies det at det er både 
lokale og statlige føringer både mtp transport og parkering. Bil er plasskrevende og tar opp 
verdifullt areal i bysentrum. Skal vi sette bilen opp mot eventuelle eiendomsverdier og 
dermed favorisere bygging av næring/bolig kontra parkeringsplasser ved miljøvennlig 
transport? Vil ikke bilen da vinne når vi får 4-felts motorvei fra Øyer og til Svinesund og snart 
helt frem til Kristiansand? Hva med pendlere som reiser på tidspunkt hvor det ikke går 
offentlig transport? Er det bedre at de tar taxi eller skal dette også forbys? Hva med 
barnefamilier på tur til f. eks. Gardermoen? Skal det legges til rette for at de kan parkere ved 
stasjonen eller skal de kjøre til Stange og parkere der, for så å ta toget videre? Hvor stor er 
ikke sjansen for at de da kjører hele veien frem til flyplassen? Og hvordan kan BaneNor 
seriøst mene at man skal kjøre til  Stange og parkere der, når miljø brukes som argument mot 



parkeringsplasser ved stasjonen i Hamar? Vi har vel alle lest om pendlere som sitter i bilen på 
tomgang og spiser frokost, fordi pendlerparkeringene er fulle og de må komme tidlig på 
stasjonen for overhodet å få parkeringsplass. Hvor kommer miljøet inn i en slik diskusjon? 
https://www.nrk.no/osloogviken/fullt-pa-pendlerparkeringene-_-bane-nor-tviler-pa-at-det-
blir-mange-flere-1.14885202  

 det skal bygges høyt og tett ved kollektivknutepunkter slik at folk kan gå og sykle til 
stasjonen. Hamar er en liten by med en fantastisk nærhet til vann og fjell. Tror man virke lig at 
småbarnsfamilier flytter fra små leiligheter i Oslo til en leilighet i Hamar sentrum for så å 
pendle tilbake til Oslo? Nei, de søker etter eneboliger, tomannsbolig eller rekkehus med 
hageflekk. Prisene på nye leiligheter ved disse trafikknutepunktene har en tendens til å bli 
høye og befolkes i stor grad av godt voksne/pensjonister, ikke pendlere. Så da er det 
nærliggende å spørre seg om det bygges høyt og tett for å tjene mest mulig lenger eller for å 
få tak i flest mulig pendlere. Og hvordan forventer man at alle oss som ikke bor midt i 
sentrumskjernen kommer oss til toget? 

 Hvor i diskusjonen om miljøet kommer en gedigen kulvert senket i vann inn i bildet? En slik 
konstruksjon vil nødvendigvis måtte bestå av vesentlig mer betong (tykkere vegger) enn en 
landbrukskulvert, den skal senkes/graves ned i Mjøsa, drikkevannskilden vår og med et høyst 
usikkert kostnadsbilde. Øst er den desidert enkleste, og høyst sannsynlig, den billigste 
løsningen. 

 Er stasjonen kun for oss i Hamar by? Hva med alle de som bor rett over Stangebrua i 
Ottestad/Sandvika, på Hjellum, Ridabu, Ingeberg og Kåtorp? Skal de også kunne ta toget fra 
Hamar eller skal vi sende dem ut på en lengre biltur til Stange stasjon? Hvorfor fokuseres det 
utelukkende på gående og syklende, er alle som bor utenfor gang og sykkelavstand avskrevet 
og uønsket som togpassasjerer? 

 Hvorfor er plutselig ikke alle de nye innbyggerne som kommer på dagens jernbaneområde, 
Espern og Åkershagan (Stange kommune) relevante for en jernbanestasjon i øst? Nei, da er 
det plutselig faren for en todelt by og byutvikling som er BaneNors store redsel. La meg 
gjenta meg selv, byutvikling er det politikere og innbyggere i Hamar som tar seg av, så får 
BaneNor bygge jernbane. 

 Bygging av bane og tilsving i Åkersvika har blitt sterkt problematisert av BaneNor, hva er det 
det har seg at det nå kan bygges ny firefelts RV25 med bro uten problemer i det samme 
området? I tillegg bygges det nå 4-felts E6 gjennom Åkersvika, noe som hadde vært umulig 
om alt det BaneNor påstår ville bli varig ødelagt, stemmer. 

 Beslag av ca 25 da jordbruksareal er visstnok et stort problem, hvorfor har ikke noe av E6 
utbyggingen som tar vesentlig mer jordbruksareal blitt stoppet i Stange, Hamar eller 
Ringsaker? 
 
Det beste for Hamar og omegn å ha et trafikknutepunkt ved Vikingskipet ift E6, RV25 og FV 
222. Da slipper vi all trafikk ned i sentrum (som sannsynligvis vil få trafikkbegrensinger i 
fremtiden) og vil kunne ha god plass til jernbane, buss, taxi og pendlerparkering. Vi bygger 
for 100-200 år frem i tid og vi vil med øst få frigjort arealer og minske press på utbygging av 
dyrket mark i mange år fremover.  

 
BaneNor har kommet med mange krav og påstander og jeg stiller meg undrende til blant annet 
dette: 

- Det var utrolig viktig å bygge høyt og tett på kulverten ved forrige utredningsrunde. Når 
BaneNor da møter massiv motstand rundt dette, snur de helt plutselig og fjerner dette 
kravet. Hvorfor skal BaneNor kreve fortetting/utbygging når det er jernbane de driver med? 
Er det pga egne eiendommer og økonomisk egeninteresse? 

- Det var umulig å senke kulverten. Plutselig kunne den senkes 4 meter uten problem. 

https://www.nrk.no/osloogviken/fullt-pa-pendlerparkeringene-_-bane-nor-tviler-pa-at-det-blir-mange-flere-1.14885202
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- Det ble lagt til et parkeringshus ved Vikingskipet ved stasjon øst beregnet til 1 milliard. 
Plutselig ble dette også fjernet. Hvorfor var ikke dette lenger så viktig? Og ikke minst, hvorfor 
ble det regnet inn i utgangspunktet? 

 
Det er mange ting som skurrer, og med en større gard av ydmykhet og forståelse av innbyggernes 
ønsker, kunne BaneNor kommet vesentlig bedre ut av denne langtekkelige prosessen. Dessverre har 
det vært en holdning og omgang med fakta som er hele prosessen uve rdig og særdeles skuffende fra 
et statlig foretak. Det har vært trusler om at InterCity prosjektet ikke vil gjennomføres dersom 
BaneNor ikke får viljen sin, og dette hører ingen sted hjemme. Her er det våre folkevalgte 
rikspolitikere som har bestemt at dobbeltsporet jernbane (IC) skal bygges, så kommer deres 
forlengende arm BaneNor og valser gjennom norske byer, uten at vi som bor der har noe vi skulle ha 
sagt, og i tillegg truer de plutselig med at store statlige prosjekter ikke skal gjennomføres. Hamars 
innbyggere og folkevalgte har valgt øst og det står fortsatt støtt. Nå er det på tide at dere høre r hva 
vi sier og lar oss ta oss av byutviklingen, så får BaneNor bygge jernbane.    
 
Miljøargumentet og byutvikling/faren for en todelt by brukes av BaneNor som en brekkstang og 
trumfkort mot en østlig stasjon, både pga føringer fra stat og kommune, den samme kommunen med 
et kommunestyre som støtter en østlig jernbanestasjon. Men, det kan ikke dokumenteres at dette vil 
gå ut over passasjertallene, og det er vel nettopp passasjertallene som bør være interessante for 
BaneNor? At man i tillegg problematiserer fremfor å se mulighetene ift Østerdalen med stasjon i øst 
er et hån mot alle som bor i den retningen. Skulle tro at BaneNor ønsker seg flest mulig passasjerer 
på togene sine? 
 
Mitt ønske er at man lytter til innbyggerne og lokalpolitikerne i Hamar, og befolkningen i Elverum og 
Østerdalen og bygger alternativ Øst C.  
 
 



Einar Lund, Dalvikvegen 11, 2316 Hamar 
John Mikaelsen, Welhavens gt 17, 2317 Hamar 
Kai Slagsvold Hekne, Skolegata 53, 2318 Hamar 
Terje Malm, Nordkronen 27, 2315 Hamar 
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Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor vest og øst Hamar – 
høringsuttalelse 
 

Vi viser til forslag til kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for dobbeltspor gjennom 
Hamar av 27. november 2019 og rapporten Hamar 2074 – Scenarioer for byutvikling med høringsfrist 
14. januar 2020. Undertegnede har merknader til forslaget. Merknadene fokuserer på 
byutviklingsaspektene og enkelte kvaliteter som bør iakttas i videre arbeid.  

Dobbeltspor gjennom Hamar er et nasjonalt og regionalt viktig anliggende. Henvisninger til 
nasjonale føringer er prisverdig tydelige   
Det er tilfredsstillende at by- og knutepunktsutviklingen er beskrevet i tråd med de nasjonale 
føringene i Statlige retningslinjer for samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging (KMD 2014). 
Innenfor det nasjonale rammeverk ligger videre natur- og miljøhensyn og jordvernpolitikken. Det er 
godt i varetatt i utredningene. Vi må forvente at det legges vekt på statens forventninger til en 
ansvarlig kommunal planlegging i sluttbehandlingen.  

BaneNor har måttet besørge de mest omfattende utredningene på byutvikling og mobilitet. Det er 
ikke tydelig om Hamar kommune har planfaglig eierskap til de leverte utredninger, selv om det 
hevdes at arbeidet har skjedd i nært samarbeid. Kommunen skal virke og ta sine beslutninger 
innenfor det nasjonale rammeverket. Det er viktig å opprettholde dette fokuset og å klargjøre skillet 
mellom planfaglige anbefalinger og den politiske behandlingen som nå kommer.  

Utredningene er mer omfattende enn normalt på kommunedelplannivå. Bestemmelser til 
planen vil hindre negative avvik på reguleringsplannivå 
Det er et omfattende materiale som er lagt fram til offentlig ettersyn. BaneNors utredninger omfatter 
både de banetekniske utfordringene, byutviklingsaspekter og konsekvenser for miljø og samfunn. 
Forholdene er godt belyst. Tross plannivået kommunedelplan, er mye i utredningene ført videre mot 
et prosjekt- og reguleringsplannivå. Det bør tas høyde for og gjerne fastsettes i planen i kombinasjon 
med bestemmelser, at inngrep som skal gjennomføres på grunnlag av seinere reguleringsplan ikke 
skal gå ut over fastsatte inngrepsgrenser og angitte inngrepsfrie nærmiljø og kulturelle verdier. 

De banetekniske og utbyggingsmessige utfordringer er godt belyst. Men alternativer for 
nærføring på ømtålige punkter mangler 
I vest er tunnelinnslag og kulvert bearbeidet til mindre inngrep og mindre synlige og varige endringer 
enn i utredningene i 2017. Det er bra. To kinkige punkter gjenstår likevel: «trekantbygningen» er en 
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integrert del av det historiske Nestlé-kvartalet/Melkefabrikken med stor verneverdi. På 
Høyensalodden ligger den siste rest av naturlig strandlinje med gamle trær og historiske minner 
(mjøsbåtslippen og skibladnerbrygga). Det er uklart hvordan inngrepene vil bli her, eventuelt om 
elementer kan/vil bli erstattet tilfredsstillende. Det må avklares i behandlingen. Om nødvendig må 
det fastsettes bestemmelser for reguleringsplanarbeidet for å sikre disse verdiene.  

Forslaget om en «indre kulvert vest», fremmet av en annen interessegruppe, vil ikke føre til de 
samme konfliktene som angitt foran. Geologiske kart viser at på Høiensalsodden kan en gå tidligere 
inn i tilsvarende geologiske formasjon som ved det foreslåtte tunnellinnslaget ved 
«bryggerirundkjøringen». Vi vil derfor foreslå at «indre kulvert vest» utredes eller at inngrepsområdet 
i kommunedelplanen fastsettes slik at «indre kulvert vest» kan utredes i reguleringsplan.  

De samfunnsmessige konsekvenser er godt belyst. Vi legger vekt på 
byutviklingsperspektivene. Knutepunktfokus er dagens og framtidas politikk 
Utredningene viser at innen demografi og lokalisering av dagens og framtidas tyngdepunkter for 
boliger og arbeidsplasser, gir alternativ vest best måloppnåelse. Det gjelder de fleste kriterier for 
miljømessig og bærekraftig byutvikling og mobilitet.  

Byutviklingsperspektivene og mobiltetsaspekter er trukket inn både i rapporten Hamar 2074 – 
Scenarioer for byutvikling og i BaneNors utredninger. I Hamar 2074 – Scenarioer  osv ….. gir 
konklusjonene (scenariene) bare indikasjoner og ingen retninger for bevisst byutvikling. Byutviklingen 
både for alternativene vest og øst er tydeligere beskrevet i BaneNor sitt materiale. Som nevnt foran 
er det kommunen som gjennom sin planfaglige administrasjon skal være den førende instansen på 
byplanleggingen. Hamar kommunes planfaglige «eierskap» til utredningenes anbefalinger må derfor 
komme fram. Innstillingen til den politiske behandlingen må være tuftet på et solid planfaglig 
grunnlag.  

Hamar byområde har et solid tyngdepunkt i dagens sentrum både når det gjelder bosatte og 
arbeidsplasser. Konsekvensene for byfunksjonene er entydige for alternativene vest og øst. 
Utredningene viser tydelig hvilke gode sammenhenger det er mellom dagens Hamar stasjon og 
tyngdpunktene av boliger og arbeidsplasser i Hamar tettstedsområde inklusive Stavsberg-Kåtorp og 
Ottestad og den mobilitet som følger. Med vektlegging på knutepunkter og klimakonsekvenser i 
dagens nasjonale politikk, er det galt å velge bort dagens stasjonsplassering som nettopp svarer 
positivt på disse målene. Alternativ vest vil forsterke en struktur med naturlige utviklingsmuligheter 
innen rammen av forventet vekst. Det er grunn til å anta at sentrum som slikt tyngdepunkt vil bli 
bekreftet i det sentrumsplanarbeide som er igangsatt.   

Uavklarte arealkonsekvenser og vesentlige inngrep i boliger og bebyggelse i øst 
Det østre alternativet viser at all bebyggelse og virksomheter ved Vikingskipet og østover til 
Vangsvegen og Flagstadelva fjernes. Utredningene har lagt inn kostnader til erstatninger, men ikke 
hvor de større virksomhetene kan finne nye arealer. Med det press det er på arealsituasjonen, er det 
åpenbart at de knappest kan relokaliseres i Hamar kommune eller nær ved. Det er heller ikke lagt 
fram mål eller muligheter for restarealene ved en ny stasjon. Begge disse forholdene må vurderes før 
sluttbehandlingen. 
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Gamle Hamar meieri – Meieriparken i dag – og deler av det historiske bygningsmiljøet på Disen 
østre/Disen kulturveksttun inklusive Disenhø vil bli borte. Meieriet er en historisk innfallsport til 
Hamar fra øst. Bygningene er fra begynnelsen av 1920-tallet er særmerkte i Hamars industrihistorie 
på samme måte som Hamar bryggeri og Nestlé/Melkefabrikken fra 1870- og 80-årene er det i vest. 
Begge områder har hver sin høye fabrikkpipe i behold som identitetsskapende landemerker. I det 
igangsatte sentrumsplanarbeidet skal den kulturhistoriske verdien av meieriet vurderes nærmere.  

Oppsummering 
Alternativ vest gir det beste grunnlaget for å videreutvikle Hamar tettstedsområde som lokalt og 
regionalt knutepunkt. Dagens bystruktur og kommunikasjoner har et stort potensial for harmonisk 
vekst i samsvar med nasjonale intensjoner. 

 
 
Med hilsen (sign.) 
Einar Lund, Dalvikvegen 11, 2316 Hamar 
John Mikaelsen, Welhavens gt 17, 2317 Hamar 
Kai Slagsvold Hekne, Skolegata 53, 2318 Hamar 
Terje Malm, Nordkronen 27, 2315 Hamar
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Kjære Hamar kommune 
 
Jeg ber dere om å tenke langsiktig i valg av dobbeltspor. Valget kan ikke angres. 
 
Her er mine innspill til hvorfor Hamar kommune bør velge østre trase med noen justeringer. 
 
Hamar anno 2040? 
Hvordan ser det ut? Har dere tenkt over det?. Innen 2040 har de aller fleste gått over til elbiler med enten batteri eller hydrogen som energi lager. Hva er mest 
mijøvennlig av en elbil eller et eltog? Vel begge er like miljøvennlig med tanke på energi. Så hvem bruker minst energi? Det er elbilen fordi toget er så tungt. 
Et tog veier ca 100 ganger det en elbil veier. Nå tar toget flere passasjerer, men klarer ikke å konkurrere med elbilen på strømforbruk.Det betyr at tog vil bli 
mindre viktig i en framtidig transportløsning. Elbil og elbuss vil være de suverent mest miljøvennlige transportmidlene i framtiden. Tog har fortsatt sin hensikt 
i den forstand at den kan frakte mange mennesker og for Hamar vil den ha sin hensikt å frakte pendlere fra Innlandet inn til Oslo. Mellom Hamar, Gjøvik og 
Lillehammer vil bussene være å foretrekke da disse er mer fleksible og kan frakte deg nærmere døra de. Alt dette taler for en østlig plassering av stasjonen da 
tog vil ha en annen bruk i framtiden enn i dag. 
 
Jeg vil også påpeke og vise til svakhetene ved to av argumentene mot trase øst: 

1. Jordvern. Dette er et ikke holdbart argument mot øst. Trasen i øst vil ta så lite matjord kontra all den matjorden Hamar kommune har tatt til bebyggelse 
på Voll jordet og tenkt ved Vien-krysset. Dette er langt større areal enn det lille stykke som blir berørt øst. Velges løsning med krappere sving, vil det 
være lite matjord som går. 

2. Åkersvika og næringstomter. Her kan man gjøre noen små men viktige grep som får stor betydning for denne traseen. Flytter man stasjonen og 
jernbanen noen få meter lengre mot Åkersvika kan en spare flere av næringsbyggene som igjen vil gjøre denne løsningen billigere da en slipper å kjøpe 
ut disse næringsarealene. Minuset er at det går litt ut over Åkersvika, men det kan gjøres avbøtende tiltak slik at Åkersvika kan bestå. 

Godt valg 
Mvh 
Espen Frøyshov 
Sivilingeniør 
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Høringsuttalelse dobbeltspor 

Jeg undres over mye av argumentasjonen for Bane Nor sitt syn om at vestlig trase er å foretrekke. På 

det åpne møtet i Kirsten Flagstad- salen 14. januar 2020 framhevet Bane Nor/ Sigrun det som positivt 

å bli kjørt til stasjonen gitt at den lå i sentrum. Argumentasjonen hennes var at sjåføren potensielt 

kunne stoppe igjen der, og bidra til sentrumsaktivitet. At sjåføren nødvendigvis bringer med seg et 

kjøretøy med tilhørende trafikale og forurensende virkninger, ble ikke problematisert. Et øyeblikk 

kunne tilhørerne tenke at Bane Nor mente miljøperspektivet falt utenfor deres temaområde. Det 

kunne vært ryddig, gitt at slike perspektiv konsekvent var utelatt. Men nei- i neste argument var 

tematikken grønne reiser og at flest mulig skulle gå til stasjonen. Da var imidlertid 

framkomstmiddelet som nettopp hadde kjørt til stasjonen «uteglemt», og fokuset var på hvor mange 

som kunne komme seg til stasjonen gående innenfor en radius på 800 meter. Hvorfor anvendte Bane 

Nor 800 meter når de klart fleste tilbakelegger langt lengre distanser? Kan det være at å innlemme 

en radius på f.eks. 2 eller 3 km ville gitt dårlige argument for vestlig trase? Med stasjonsplassering 

ved Vikingskipet ville sistnevnte radiuser innlemmet ikke bare betydelige deler av Hamar, men også 

av Ottestad- og  mange av menneskene ville gått eller syklet. Hvis man brukte motorisert 

transportmiddel ville uansett de trafikale og forurensende belastningene for sentrumskjernen vært 

langt lavere. 

I et oppslag i Hamar Arbeiderblad tirsdag 5. november 2019, side 8, uttalte Hamars kommunalsjef 
Kjetil Wold Henriksen: «Det ligger en bekymring i at Hamar nesten ikke har tilgjengelige 
sentrumsnære tomter som er egnet for utbygging av eneboliger og småhus». Likevel sa Bane Nor/ 
Marja på møtet 14. januar at Hamar har ledig areal å vokse i fram til passering av 2070. Om man går 
for fortetting og åpning for økt bygging i høyden i etablerte eneboligstrøk stemmer trolig det, men er 
dette ønskelig? Mitt svar er nei. Jeg trekker fram Sørlie sin NIBR/SSB- rapport (2008), som viste at 
folk som bor i Hamarregionen i større grad enn landsgjennomsnittet rangerte sted/miljø, familie og 
bolig som viktige grunner for å bo nettopp her. Rapporten viste også at folk i Hamarregionen oppga 
hver av de tre nevnte faktorene som klart viktigere enn jobb. Sørli har også gjort en stor 
landsomfattende undersøkelse av endringer i bomotiv i Norge fra 1972 til 2008 (Sørlie, NIBR). Her 
konkluderte han med at stedskvaliteter og familie har blitt klart viktigere i tiden etter 1972, mens 
arbeid har blitt mindre viktig som bo og flyttemotiv. I ØF- notat nr. 01/2010 
(http://www.ostforsk.no/old/images/notater/012010.pdf , hentet 14. januar 2020), forklares 
utviklingen ved bruk av begrepet «peoples climate», som betoner at attraktivitet ved et sted gjør at 
man flytter dit. Dette i kontrast til det mer tradisjonelle synet om at jobbmarkedet er insentivet ved 
flytting. Vi er kjent med Hamar kommunes uttalte ønske om å tiltrekke seg mennesker som gir økte 
skatteinntekter og øvrige synergieffekter. Vi tror mennesker som er nyskapende og lykkes på 
arbeidsmarkedet lettere vil flytte til Hamar hvis stedskvaliteter, inklusiv bokvalitet, er annerledes og 
mer attraktive enn i Oslo. I Oslo har de blokker. I Hamar må vi gjerne ha blokker i bykjernen og i 
områder der det fra før av ikke er villabebyggelse, men eksisterende villastrøk bør bestå som 
områder med andre kvaliteter. Vi tar opp denne tematikken blant annet også fordi Asplan Viak i sin 
redegjørelse «Fortetting i Hamar» 
(https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/13407525/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjon
en/Plan%20og%20utviklng/Fortetting%20i%20Hamar%20revidert%20%20krympet.pdf , hentet 14. 
januar 2020) på s. 60 setter fram en påstand om at bolig har relativt lite å si for dem som flytter til 

mailto:postmottak@hamar.kommune.no
http://www.ostforsk.no/old/images/notater/012010.pdf
https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/13407525/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/Plan%20og%20utviklng/Fortetting%20i%20Hamar%20revidert%20%20krympet.pdf
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Hamar, uten at vi kan se at det oppgis noen kilde. Det framsettes også en påstand om at det er et 
godt tilbud med brukte eneboliger i Hamar. I den grad det er grunnlag for påstanden, forsvinner i så 
fall grunnlaget i takt med at eneboligtomter blir gjort om til tomter for blokker.  
 
Mvh 

Geir Vegge 

Epost: geirvegge@yahoo.no      
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Høringsuttalelse dobbeltspor 

 

Hva kreves av Innlandets infrastuktur? 

Det er et nasjonalt mål etablere et «Bioøkonomisk kompetansesenter» i Innlandet. Vi ser at 
fagmiljøene innenfor gen-/bioteknologi og humanmedisin smelter mer og mer sammen. Hva vil 
dette kreve av Innlandets infrastruktur hva gjelder jernbanetrase og hovedsjukehus? 

Innlandets utvikling dreier seg ikke bare om Innlandet og dets kommuner. Den har også betydning 
for nasjonal og internasjonal utvikling. Hva kreves av Innlandets infrastruktur når bioøkonomisk 
kompetanse og nye næringer skal avløse oljen? 

I ulike utredninger og rapporter trekker myndighetene fram bioøkonomi som prioritert oppgave. Det 
gir muligheter for vekst, også utenfor våre grenser. Innlandets ressursgrunnlag innenfor jord- og 
skogbruk samt våre sterke fagmiljøer innen gen- og bioteknologi er en viktig del av den grønne 
løsningen. Vi er best på dette i Norge. På noen områder er vi også best i verden, men det er mer å gå 
på. 

Bioøkonomisk kompetansesenter 

Hvordan skal vi forvalte og utvikle dette videre i forhold til mål om økt verdiskaping for Innlandet, det 
norske samfunnet i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.? På oppdrag av Hedmark 
Fylkeskommune har Sintef utført en analyse av Innlandets bioøkonomipotensiale. Denne ble fulgt 
opp av en kommunikasjonsstrategi «Bioøkonomi Innlandet». I denne strategien konkluderes det med 
at det bør etableres et «Bioøkonomisk kompetansesenter» som et fysisk sted der tverrfaglige 
kompetansemiljøer kan være samlokalisert.  Dette etter modell av Norsk Maritim kompetansesenter 
i Ålesund, som i dag utgjør nærmere 40.000 kvadratmeter arealer, som huser flere av de aller 
viktigste aktørene i den norske maritime klynga.  

Fagområder smelter sammen 

Sett ut fra dagens kompetansemiljøer innen gen- og bioteknologi er dette en sterkt ønsket modell. Et 
stort og spennende tverrfaglig og attraktivt kompetansemiljø vil sikre rekruttering i konkurranse med 
andre kompetansemiljøer i mer sentrale områder. Gen- og bioteknologikompetansen er i sterk 
utvikling. De tradisjonelle fagområdene innen dette feltet er i ferd med å smelte sammen med 
fagområder innen human og husdyrmedisin. Eksempler på dette er Norsvins tette samarbeid med 
humansiden innen computer CT-teknologi (computer), og som partner til to store SFI-søknader 
(Senter for forskningsdrevet innovasjon). 

Samlokalisering  

Denne utviklingen vil forsterke seg i framtida, og vi mener derfor at ett hovedsjukehus for Innlandet 
bør ta høgde for å utvikle seg til å bli en viktig katalysator for vekst innen bioteknologisk forskning og 
utvikling i samarbeid med eksisterende miljøer. En samlokalisering av disse miljøene vil med 
Innlandets vekstpotensiale innen bioøkonomi bidra svært positivt til å lykkes med de målene vi har 
satt oss for økt verdiskaping. Vi mener at valg av en framtidig infrastruktur vil være viktig for om en 
vil lykkes med denne strategien eller ikke.  



I tillegg til en samlokalisering i et framtidig bioøkonomisenter, bør lokaliseringen tilpasses framtidig 
valg av jernbanetrase, slik at det er kort vei (gåavstand) fra jernbanestasjon til senteret.  Vi ønsker 
derfor at en diskusjon om utforming og lokalisering av både jernbanetrase og nytt storsykehus tar 
hensyn til disse forholdene.       

 

Olav Eik-Nes    Lars Skramstad 
adm.dir. Norsvin    konst. adm.dir. Geno 
sign.     sign. 
 



Hamar kommune,  

pb. 4063, 2306 Hamar. 

postmottak@hamar.kommune.no 

    

Høringsuttalelse dobbeltspor 

Høgskolen i Innlandet har på Campus Hamar mer enn 3.000 studenter og 300 ansatte. De fleste av 

disse er organisert under Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. For å tiltrekke oss både 

fagpersoner og studenter er vi opptatt av at Hamar utvikles som et attraktivt sted å bo. Men også at 

vår campus har god tilgjengelighet for innpendlende ansatte og studenter.  

Det virker å være bred enighet om at jernbanefri strandsone vil kunne gjøre Hamar til et mer 

attraktivt sted å bo. På den annen side er også sentral stasjonsplassering en viktig bostedskvalitet og 

har ikke minst gjort det mulig for Høgskolens virksomhet i Hamar å rekruttere fagpersoner og 

studenter utenfra. Valget mellom «Vest» og «Øst» dreier seg dermed om en avveiing mellom 

sentrumsnær stasjon og jernbanefri strandsone, og om hvor store man mener ulempene ved å flytte 

stasjonen vekk fra dagens bysentrum er kontra omfanget av inngrepene i strandsona. 

For oss som høgskoleansatte har det vært naturlig å se på hvilke konsekvenser de to alternativene 

kan ha for vår daglige virksomhet og vår evne til å tiltrekke oss fagpersoner og studenter.  

Sårbarheten for avstand er mye høyere i enden av en arbeids- eller studiereise enn i starten. Mens 

man på hjemstedet kan disponere bil eller sykkel eller bli kjørt, har man på ankomststedet (arbeids-

/studiestedet) sjelden andre valg enn føttene. Reisevaneanalyser opererer ofte med 0,5-1,0 

kilometer som kritiske grenser for hva folk flest godtar som gangavstand i enden på en reise.  

Vi har ikke oversikt over hvor mange høgskoleansatte og studenter som daglig ankommer Hamar 

med tog. Men 60% av de ansatte og 90% av studentene på Campus Hamar har bostedsadresse 

utenfor Hamar, de fleste i kommuner med togstasjoner på Dovre- eller Rørosbanen. 20% av de 

høgskoleansatte på Hamar pendler fra Osloområdet. Det er et stort potensial for ytterligere styrking 

av Høgskolens virksomhet i Hamar gjennom rekruttering av tilreisende fagpersoner og studenter når 

dobbeltsporet kommer med inntil fire ankomster/avganger per time, med rundt halvtimes reisetid 

til/fra Gardermoen og under timen til/fra Oslo. Styrking av togtilbudet, kombinert med 

stasjonsnærhet, vil også kunne styrke Campus Hamars tilgjengelighet som møtepunkt internt i 

Høgskolen i Innlandet.     

Ved en flytting av stasjonen til Vikingskipet vil gangavstanden fra stasjonen til Campus Hamar ifølge 

plandokumentene øke fra 750 til 1.950 meter og fra 7 til 20 minutter og dermed klart havne utenfor 

normalgrenseverdiene for gangavstand. Dette vil isolert sett vil svekke høgskolemiljøet i Hamars 

attraktivitet i rekruttering av fagpersoner og studenter utenfra. Noe kan avhjelpes gjennom et godt 

busstilbud fra stasjonen til ulike deler av sentrum, men den ekstra vente- og reisetiden vil lett kunne 

spise opp effekten av reisetidsforkortelsene ved dobbeltsporsatsingen.  

Vi ber om at disse effektene av stasjonsplassering vektlegges i vurderingen, ikke bare ved valg av 

trase, men også når det gjelder plassering av faktisk av-/påstigningspunkt enten man velger øst- og 

vest-alternativet. 

Med hilsen: Gunhild Tomter Alstad, Rune Haustätter, Turid Kårhus, Christina Elde Mølstad, Ingeborg 

Lunde Vestad, Lars Myhr, Susan Nacey, Christina Sandhaug, Ingrid Tvete og Morten Ørbeck som alle 

sitter i ledergruppen ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet  
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Hamar, 14.02.2020 

HØRINGSUTTALELSE DOBBELTSPOR 
(Bane NOR er forkortet BN) 

 

Hamar by har potensiale til å bli en av Norges fineste byer beliggende ved Norges største innsjø, i et 

Mjøslandskap med stor himmel og midt imot Nes/Helgøya (kulturlandskap med nasjonal verdi).  

Buet byggelinje med Strandgateparken og Mjøsa i midten, har potensiale til å bli et av Norges fineste 

byrom. 

Et slikt møte mellom by og hav som vi elsker når vi er på ferie ved Middelhavet. Mjøsa er ikke noe 

hav og lukter ikke saltvann, men likevel er det å bo ved Mjøskanten attraktivt og noe som har store 

kvaliteter.  

Når politikerne på slutten av 1800-tallet, sa ja til jernbane i Hamars strandlinje, visste de at de 

«ofret» strandlinjen for å sikre at jernbaneforbindelsen kom hit og ikke ble lagt til Gjøviksida. De 

visste at de «ofret» strandlinja fordi byen da hadde en nærhet til Mjøsa som ikke oppleves i dag. 

Røyem formet kvadraturen etter buktningene i strandlinja, derfor følger Strandgata og Lille 

Strandgate og bebyggelsen på Høiensalodden den opprinnelige strandlinjen. Stangevegen fulgte også 

strandlinja.  

 

Reverser utfyllingen i byens kjerne og bygg ut og hev standarden på resten av fyllingene 

Det er fylt ut i Mjøsa for det ene transport- og næringsrelaterte formålet etter det andre. 

Jernbanetraseen fra 1894 ledet an. Det var viktig å få jernbanen til byen og det har vært enormt 

viktig å ha den, men byen har «betalt» for det, i form av å ha mistet kontakten med vannet. En 

kvalitet og attraksjon som hadde potensiale til å gjøre Hamar til en av Norges fineste byer. Slike 

forhold er vanskelig å verdsette i kroner.  

 

 
Flyfotoet viser hvordan det ligger en brem av fyllinger rundt byen fra Melkefabrikken til Disen bru. 

 

I Hamar bukta kom først jernbanefyllingen. Strandgatehagene ble oppfylt innenfor jernbanen, 

deretter ble det anlagt 8-meter bred veg på utsiden og så en stor fylling med parkering (8-meteren). 

Når man beveger seg i Strandgata i dag, er det ikke lurt å se lenger enn til kanten av 
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Strandgateparken og jernbanen. Utenfor er det trist. Kommunen har ikke råd til å opparbeide alle 

fyllingene til en bymessig standard. Midt i byens kjerne kunne man ha ønsket seg noe langt bedre.  

 

Koigen er en fylling, Tjuvholmen er delvis fylling, hele nåværende sporområde til BN er fylling og 

Åkersvika er fylling. Kommunen skal ha all ære for opparbeidelsen av Koigen og fornyelsen av 

Strandgateparken med lekeplass, men for øvrig har ikke fyllingsområdene en bymessig standard som 

man kan ønske seg på sentrale områder. Dette sier vel mye om at byen har mer enn nok 

fyllingsområder å holde orden på. Hvor stor blir fyllingen rundt jernbanetunnelen? Hva blir 

arealbruken – grønne arealer og/eller parkering/trafikkarealer som i dag? Hva skjer med 

parkeringsplassen på 8-meteren? Hva bidrar BN med langs sine sportraseer? Se langs Stangevegen; 

fine gang- og sykkelarealer med dobbel allè på innsiden; ugras på BNs arealer. Hva vil BN stiller opp 

med av midler til opparbeidelse og vedlikehold på den nye sentrumsfyllinga? Og hva har kommunen 

råd til på et stort fyllingsareal med krevende fyllingskanter, mot et Mjøsbasseng som blir dypere jo 

lenger ut i bukta man kommer. Det kreves dype fyllinger. Og det blir en indre dam som krever stadig 

pleie og oppfølging. Se hvordan kanten av moloen rundt båthavna på Tjuvholmen tèr seg mot byen i 

dag. Kommunen hadde ikke råd til en bymessig molo; det er billigere med steinrøys og ugras. Byens 

kjerneområde utenfor jernbanen er rufsete og aller mest rufsete når vannstanden er lav. 

Bebyggelsen på fyllingene er også av lavere kvalitet enn i kvadraturen.  Hvordan skal vi tro at den nye 

fyllinga blir? Det er ikke uterommene som blir prioritert når økonomien ikke strekker til. Byens 

strender er vakrest der de ikke er endret av menneskelig aktivitet; Ridehusstranda, Domkirkeodden, 

Martodden. 

 

Vi mener Hamar bør reversere og/eller bebygge, heve kvaliteten på nåværende fyllinger og ikke 

fortsette utfyllingen. Et dobbeltspor med fylling over og rundt, midt i Hamars sentrale sjøpark er 

utvikling i feil retning! Og hva er politikernes begrunnelse for å tillate at dette skal skje nok en gang. 

Denne gangen er inngrepet mer omseggripende og har enda større og langvarige konsekvenser for et 

av Hamars (Norges) potensielt fineste byrom. Nå har vi fått jernbanen til Hamar. Og nå har vi 

mulighet til å jobbe tålmodig for å få den vekk fra strandlinjen og reetablere Røyem-planens og 

senere Sverre Pedersen-planens fine forhold mellom kvadraturen og vannet. Hva er politikernes 

begrunnelse denne gangen? Vi tror det finnes flere byutviklingsfortellinger enn de som ble 

presentert av BN i infomøtet i januar. Og en minimal prisforskjell er lenger noen god begrunnelse.  

 

Det antas at BN skal fortsette i nåværende trase i overskuelig tid, forhåpentligvis uten store 

endringer/investeringer. Bindingen til nåværende spor bør ikke forsterkes. Men BN kan fjerne et 

titalls spor på utsiden av Stangevegen slik at Hamar kan begynne å bygge en kompakt bydel med 

nærhet til nåværende stasjon og forhåpentligvis framtidig moderne kollektivknutepunkt i Åkersvika. 

Bussene har allerede sin base i Åkersvika og Vikingskipet har en gedigen parkeringsplass som står 

ubrukt til hverdags. Det trengs ikke ny fylling for jernbanen; fyllinga ligger klar, men 

næringsvirksomheten må vike/komprimeres. Når jernbanen flyttes kan bydelen på Espern utvides 

opp til Stangevegen og vestover til Tjuvholmen og gatenettet i Østbyen kan forlenges uavbrutt til 

Mjøskanten. Man får byggelinje som følger strandlinjen helt fra Espern til og med Koigen. Når 

jernbanesporet forsvinner fra Høiensalodden kan også den bebygges slik Røyem planla og styrke 

opplevelsen av Hamarbukta. 
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Det er tegnet nye Hamar-kvartaler langs stranda for å illustrere hvilket potensiale som ligger i 

områdene. Ca 25 Hamar-kvartaler fra Espern til Tjuvholmen og 2 kvartaler på Høiensalodden. Det 

skaper en sammenhengende byggelinje langs strandlinjen fra Espern til Melkefabrikken. Og se hvor 

fint Skibladnerbrygga ligger ved en mer markert Høiensalodde. Svarte piler viser hvordan veier kan 

rettes inn mot ny stasjon i Åkersvika. 

 

Hvilket tidsperspektiv skal legges til grunn – hvilken framtid bygger vi for? 

Vi mener å huske at arkitekt Knut Selberg har ytret at infrastruktur må sees i et 1000-års perspektiv 

og bygningsmasse i et 100 års perspektiv. Bruken av byggene har kortere perspektiv.  Byen har 

utviklet seg fra skog og jordbruksland til det den er i dag på 170 år. Og har fått et betydelig 

kvalitetsløft de siste tiåra. Hvor langsiktig skal vi tenke når vi planlegger hovedgrepet og 

hovedstrukturene i en by? Hva vil skje de neste 170 år? 

 

Dette er antagelig årtusenets viktigste sak for Hamars byform 

Ser kommunens politikere og arealplanleggere byens potensiale og verdien av byggelinjen langs 

strandlinjen – hvordan den kan videreutvikles? Kommunens saksbehandlerteam står ovenfor en 

krevende oppgave – hvilken fagsammensetning har de?  

 

Tidsperspektiv mht realisering av dobbeltspor gjennom Hamar 

Det virker nå meget sannsynlig at dobbeltsporet på kort sikt bygges mellom byene, men at det blir 

satt på vent gjennom byene. Sånn situasjonen ser ut nå blir det ett spor gjennom Hamar i overskuelig 

framtid; vi må leve med nåværende situasjon.  

 

Vedtak og båndlegging østre trase - uten gjennomføring  

Det blir framstilt som en tragedie for Hamar om østre alternativ blir vedtatt, men ikke gjennomført 

og man i praksis får to båndlagte områder; nåværende vesttrase og båndlagt østtrase. Det er 

vanskelig å se at båndlegging i øst er et stort problem; næringsområdet i Åkersvika kan fungere som i 

dag og det samme gjelder Ramsar våtmarksområder, jordbruksarealer og villaområder. Dette er 

områder som ikke er aktuelle for stor utbygging, de er i periferien av Hamar og det bør ikke bygges 

tettere her i første omgang og jorda kan fortsatt dyrkes. Hamar kan arbeide for å tilrettelegge for 
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jernbane på østsiden på lang sikt – det er et hovedgrep med 1000-års-perspektiv som man skal finne 

en god løsning for. Man kan kanskje finne erstatningsarealer for jordbruksarealer som vil gå tapt og 

man kan kanskje finne og verne andre våtmarksområder som er viktige for fugl.  

 

Det er verre at vi ikke får tilgang til det store sentrale tomteområdet som BN disponerer mellom 

Østbyen og Mjøsa. Men man kan bygge fra Mjøskanten og innover på en sånn måte at det blir en 

fortsettelse av Østbyen på lang sikt. Så vidt vi forstår kan BN frigi mange av sine ca 20 spor. Hvor 

mange spor har BN behov for? 

 

Kollektivknutepunkt 

BN sier ingenting om hva et kollektivknutepunkt bør inneholde. Hva vet vi om hva et knutepunkt skal 

inneholde i 2050 (året for klimamåloppnåelse)?  

 

Hvem er jernbanestasjonen kollektivknutepunkt for?  

Jernbanestasjonen skal være kollektivknutepunkt, også for omlandet rundt Hamar. Infomøtet 

handlet mye om arbeidsreisende til og fra Hamar sentrum og by. Hovedtyngden av reisende arbeider 

og bor i sentrum, men Hamar tettsted er langt større. Hvor stort nedslagsfelt har Hamar stasjon? På 

andre sida av Stangebrua ligger også en stort boligområde og med Åkershagan helt i mjøskanten som 

har potensiale til å bli en kompakt tettbebyggelse. Og vi har Ridabu som ligger tett til Hamar. Deres 

tilgjengelighet til kollektivknutepunktet må også være av interesse? 

 

Hvorfor kjører man lang vei med bil til Stange og Tangen før man setter seg på toget? 

Det har sikkert med totalt tidsbruk å gjøre og sjeldnere togavganger på Grundsetbanen.  Har det også 

noe med tilgjengelighet og organiseringen av kollektivknutepunktet å gjøre når vangssokninger kjører 

bil til Stange for å ta toget til Oslo? Parkeringsavgift i kollektivknutepunktet? Løtensokninger kjører 

bil til Stange. Pendlere Elverum-Oslo kjører bil til Tangen og tar toget derfra. Det bør bli lønnsomt å ta 

toget fra start til mål og spesielt i et klimaperspektiv.  

 

Grundsetbanen? 

Kan ikke huske BN sa noe om persontrafikk på Grundsetbanen i infomøtet. Lurer på om østerdølene 

har et poeng når de vil ha østre alternativ? Rørostoget må snu og de må bytte tog på Hamar med 

alternativ vest? Må Rørostoget snu og østerdølene bytte tog på Hamar også med alternativ øst? 

Høres sånn ut når BN sier stasjonsplassering ikke har betydning. Kan det bli lettere å etablere 

direktespor på Grundsetbanen senere, hvis østalternativet bygges, selv om direktespor ikke er med i 

planene i dag? 

 

ALTERNATIV ØST 

Gangavstand til jernbanestasjonen 

Vi forutsetter at dagens Grundsetbane opphører og at det blir direkte kontakt til kollektivknutepunkt 

mellom gatenettet i sentrum via Østbyen/Briskebyen. Avstanden mellom sentrum blir derigjennom 

forkortet i forhold til dagens situasjon, hvor fotgjengere må følge Stangevegen og gå ned en lang 

tretrapp til nivå Åkersvika. Østre del av sentrum, administrasjonsbebyggelsen og CC-stadion langs 

Vangsvegen blir liggende innenfor 10-12 min gangavstand.  

 

Det er fortettingspotensiale langs Vangsvegen, i Briskebyen-Østbyen og aller mest på BNs nåværende 

område utenfor Østbyen. Der kan det bygges en hel kompakt bydel. Østbyen er allerede en del av 

kvadraturen og har blanding av bolig og næring. Med alternativ øst  blir Østbyen/Briskebyen sentrale 

bydeler som kan fortettes over tid; på samme måten som Vestbyen snart er ferdig omdannet til en 
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kompakt fornyet bydel. Noen får lengre vei og noen får kortere vei. Sykler og sparkesykler er også 

utmerkete, klimavennlige framkomstmidler halve året. Det er vanskelig å skjønne at kjøremønsteret 

til bussene i tilfelle øst og vest blir så dramatisk forskjellig. 

 

Hvor mye naturreservat går tapt? 

Kan det erstattes med våtmark andre steder på Hedemarken? 

 

25 dekar/mål matjord går tapt med mindre det kan erstattes et annet sted 

25 mål er 5,5 Hamar-kvartaler. Hvor mye matjord spares ved at sporområdet til BN langs 

Stangevegen kan bli en kompakt bydel? 

  

Biltrafikk fra områdene rundt Hamar blir ikke gjennomgangstrafikk i Hamar sentrum på vei til 

Åkersvika. 

I Åkersvika er det større arealer til å utvikle et moderne kollektivknutepunkt 

 

ALTERNATIV VEST 

Undersjøisk tunnel – samfunnssikkerhet,risiko, sårbarhet, drift og vedlikehold 

Hvordan vurderes ROS-analyse for den undersjøiske tunnelen? Bygger oljegenerasjonen krevende 

konstruksjoner som blir kostbare å drifte og vedlikeholde i framtida? 

 

Kollektivknutepunktet ved nåværende stasjon. 

Hva skal det inneholde og hvor skal de ulike funksjonene ligge? Regner med at det er sporene 

nærmest stasjonen som skal beholdes. Det er ikke tilstrekkelig plass til knutepunktsfunksjonene på 

bysiden av sporområdet i dagens situasjon. Drosjene står i Torggata, hente-bringe-trafikk parkerer i 

gata og i en trang situasjon rundt sykkelbua, sykkelparkering litt her og litt der, buss for tog i 

gatenettet rundt jernbaneplassen. Det er bare region- og bybussene som har en lettfattelig 

organisering. Hvor mange flere skal reise med tog i 2050? Hvor mye må kapasiteten økes? Hva skal et 

knutepunkt romme i 2050? Hvor er arealene for knutepunktfunksjonene da? På utsiden av 

stasjonen? BN sa lettsindig at kommunen skulle planlegge parkeringsplassene. (et knutepunkt er i 

hvertfall mye mer enn parkeringsplasser, spesielt når vi skal gå, sykle og reise mest mulig kollektivt og 

klimavennlig i framtida). Hvordan skal trafikk komme til utsiden? Via Vangsvegen over 

tunnelmunningen? Det vil gi mer gjennomgangstrafikk i sentrum. 

 

Skibladner. Strandkanten utenfor jernbanen og Høiensalodden og Rolf Jakobsen-boligen i vest er et 

viktig sted for byen; her ligger Skibladnerbrygga. Skibladner er verdens eldste operative hjuldamper i 

rutegående trafikk, verd en minutt for minutt sending fra NRK. Uten jernbanen ville Skibladner lagt til 

midt i Hamarbukta; nedenfor Stortorget basarene og domkirkeaksen. Uten jernbanetraseen kunne 

Høiensalodden hatt sammenhengende kvartalsstruktur som i Røyems byplan. Strandgate-Lille 

Strandgate-buen kunne vært fullført og det ville forsterket byrommet som ville fått den sterkt 

romdannende formen Røyem så for seg. Uten jernbanen kan kvadraturen vest for Høiensalodden 

også utbygges nærmere vannet; ned til vegen over Koigen. Med alternativ vest må Skibladnerbrygga 

flyttes lenger ut og lenger fra byen og bilvegnett må følge etter. Her mister vi en kvalitet som det er 

vanskelig å prissette. 

 

Hvilket område tåler jernbanestruktur og planskilte veg- og jernbanekryssinger best? 

Man skulle helst ha sett at landskapsrommene i Åkervika og Flagstaddeltaet også forble urørt, men vi 

er av den mening at disse tåler infrastruktur-elementer bedre enn Hamarbukta og strandlinja utenfor 
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Østbyen. Vangsvegen som ligger i et lavbrekk gjennom byen skal nå tvinges opp i høyden over 

tunnelåpeningen. Dette er et vondt grep. 

 

Gjennomgangstrafikk gjennom sentrumskjernen 

Videreutvikling av nåværende jernbanestasjon som kollektivknutepunkt vil medføre mer 

gjennomgangstrafikk på hovedgatene i sentrum. 

 

 

Med hilsen 

Gunn A. Lersveen, sivilarkitekt 

Even Andersen, sivilarkitekt  

Sangenv.1, 2317 Hamar 

 

 

Vi har vært på infomøte i januar og fulgt saken i media gjennom mange år. Uttalelsen bygger på dette 

grunnlaget og kunnskapen om Hamar etter å ha jobbet med arealplanlegging i byen og bodd her i 40 

år. Vi er veldig glad i denne byen! Og vi er glad i å reise med tog og går ti minutter til og fra toget hver 

dag om vinteren for å komme til jobb i Brumunddal. 
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Hanne Lillebo 
Just Brochs gate 1 C 
2321 Hamar                  14. februar 2020 
 
 
 
Hamar kommune 
Postboks 4063 
2306 Hamar 
 
 
 
Høringsuttalelse dobbeltspor 
 
Jeg har lest deler av Bane Nors utredning samt kommunedirektørens saksframstilling og er 
kommet fram til at jeg støtter Bane Nors anbefaling om å velge trasé Vest. Samtidig setter jeg 
et spørsmålstegn ved nødvendigheten av å bygge dobbeltspor gjennom Hamar når det 
konkluderes med at samtlige utredede traseer vil ha «negativ samfunnsøkonomisk nytte», og 
at nytten «i all hovedsak [er] tatt ut med dobbeltspor til Åkersvika i 2026» (Lars Eides 
presentasjon for kommunestyret 27.11.2019, s. 112). Det må også tas i betraktning hvilke 
konsekvenser et så omfattende byggeprosjekt får for Hamar enten man ender opp med å velge 
Vest eller Øst. 
 Mange er godt fornøyd med dagens trasé og opplever ikke den som spesielt sjenerende. 
Tog som passerer gjennom bykjernen, er en del av Hamars urbanitet og identitet, og påminner 
oss om at vi har kontakt med omverdenen. En jernbanestasjon bør ligge i byens sentrum. 
 
Disen – en sentrumsnær bydel med gode bokvaliteter 
Undertegnede er hjemmehørende på Disen og har fulgt utviklingen her gjennom flere tiår. 
Min eiendom er blant dem som vil bli direkte berørt av en eventuell trasé Øst A eller C. 
 Disen er en sentrumsnær bydel med gode bokvaliteter. Den er etablert som en såkalt 
hageby på grunnen til gården Disen vestre, den største utbyggingen fant sted i 1950-årene. De 
seks arkitekttegnede eneboligene i Just Brochs gate 1–F ble satt opp i årene 1966–ca. 1970 i 
det som tidligere var hagen til eiendommen Disenhø. Denne lille «grenda» rett nord for 
Vangsvegen og i randsonen til Åkersvika utgjør et godt og stabilt bomiljø, men vil sammen 
med en rekke andre boliger i området måtte rives dersom østre trasé velges. En eventuell østre 
trasé vil ha svært negativ innvirkning på Disen også etter at jernbanen er ferdigstilt. Dermed 
reduseres kvaliteten på et boligområde av den typen mange innflyttere og barnefamilier anser 
som attraktivt. 
 
Kulturminner og -miljøer 
Den delen av Disen som trasé Øst går gjennom, er betegnet som vernekategori 3 i 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Byens kulturlandskap (2011). «Disen 
hageby fremstår som svær homogen, preget av enhetlig utbygging som i liten grad er endret. 
Denne har hus og hage [med] høy bevaringsverdi» (sst., s. 35). Men her er også 
bygninger/eiendommer med stor kulturhistorisk bevaringsverdi som er båndlagt til bevaring. 
 Disen må også ses i sammenheng med Åker. Åker-komplekset, det vil si området som 
strekker seg fra Ry i Vang til Disen i Hamar, ble under Åker-seminaret på Hamar i 2016 av 
internasjonale forskere utpekt til å være et av de viktigste religiøse sentrene fra forhistorisk tid 
i Norden. Dette skyldes ikke minst at området, til tross for sin fragmentering, fremdeles er 
sammenhengende og med store areler som fremdeles ikke er arkeologisk undersøkt. 
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 Området mellom Åker og Disen er blitt kraftig endret de senere årene pga. en massiv 
veiutbygging. 
 Begge Disen-gårdene, østre og vestre, var såkalte avlsgårder til Åker hovedgård. Raudstua 
(Just Brochs gate 21) er det som er igjen av Disen østre, ifølge tidl. huseier ble første etasje 
bygd en gang på 1500-tallet. Fra ca. 1850 og fram til han døde var maleren Mathias 
Stoltenberg (1799–1871) en av de som losjerte i Raudstua, han bodde i langkammerset i andre 
etasje. I mange år livnærte han seg som omvandrende portrettmaler og møbelreparatør, før 
han slo seg ned på Disen da helsa sviktet. Mens han levde, ble han mest omtalt som snekker, i 
dag regnes han blant våre store malere. Raudstua, som har stor bevaringsverdi og også er et 
mulig fredningsobjekt, ser ikke ut til å være nevnt i saksdokumentene. Huset ligger innenfor 
det området som er foreslått båndlagt til jernbanetrasé. 
 En østre jernbanetrasé vil etter det jeg forstår, medføre at Disenhø blir revet i tillegg til 
den gamle meieribygningen, begge eiendommene er båndlagt til bevaring. Selv om 
bevaringsverdige bygninger ikke blir direkte berørt av en østre trasé, vil 
bygningenes/eiendommenes verneverdi forringes. Det gjelder Disen kulturveksttun (tidl. 
Disen gård, vestre), Tvestua på Elvsholmen og Vikingskipet. Vikingskipet, som også er et 
potensielt fredningsobjekt, skåret nylig høyt i en omdømmeundersøkelse og er et viktig 
landemerke for Hamar. Det bør ha rom rundt seg, ikke ligge inntil en jernbanestasjon som 
mest sannsynlig også skal fremstå som et «signalbygg». 
 Tvestua på Elvsholmen har vært husmannsplass under Åker gård og er «den best bevarte 
landarbeiderboligen i Hedmark» (Riksantikvarens nettsider). Husmannsplassen ble fredet i 
2017. På Elvsholmen ligger også Hedmarks største gravhaug, automatisk fredet etter 
kulturminneloven. Elvsholmen er allerede sterkt berørt av utvidelsen av Vangsvegen som 
pågår i disse dager. I den forbindelse lages det en gang- og sykkelatkomst som gjør at man 
lettere kan bruke området, både Fortidsminneforeningen og Hamar Naturskole har vist 
interesse for Elvsholmen. Med en østre trasé hvor Rørosbanen og Dovrebanen møtes i 
området Vangsvegen/Flakstadelva i en gigantisk bruløsning, vil også verneverdiene på 
Elvsholmen forringes og det vil bli langt mindre attraktivt å bruke området, f.eks. i 
skolesammenheng. 
 Ved å sammenlikne plankartet med «Illustrasjonsplan til Kommunedelplanen for 
kulturminner og kulturmiljøer» (2011) fremgår det at både trasé Øst A og C vil berøre 
automatisk fredete kulturminner på jordene til Børstad og Tommelstad. 
 
Åkersvika 
Som nærmeste nabo til Ramsar-området Åkersvika naturreservat og også grunneier i 
reservatet, har jeg i en årrekke fulgt med på hvordan reservatet stadig utsettes for press pga. 
ulike planer og utbyggingsprosjekter. For oss som bor i området, oppleves naboskapet med 
Åkersvika som en berikelse. Jernbanestasjon med østre trasé vil belaste et allerede sårbart og 
truet våtmarksområde ytterligere, det gjelder også i de områdene hvor jernbanen ikke berører 
reservatet direkte, men reservatets rand-/buffersone. Våtmarksområder er blant våre viktigste 
økosystemer, de er truet også på verdensbasis. Norge har internasjonale forpliktelser 
vedrørende Åkersvika gjennom Ramsar-konvensjonen, og vi bør gjøre det vi kan for å verne 
dette verdifulle økosystemet, som for øvrig ble Norges aller første Ramsar-område. 
 Det grønne beltet mellom Flakstadelva og bebyggelsen på Disen forsvinner med en østlig 
trasé, det får konsekvenser også for det varierte dyrelivet vi har her i reservatets randsone. 
Vegetasjonen er registrert i Miljødirektoratets naturbase: Innenfor reservatgrensen er den 
karakterisert som svært viktig, mens området mellom reservatet og bebyggelsen er vurdert 
som lokalt viktig. 
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Kulturlandskap og jordbruk 
«Østalternativet berører et vakkert og historisk kulturlandskapsområde som er kartlagt som 
nasjonalt verdifullt kulturlandskap», ifølge saksfremstillingen (s. 33). For oss som bor på 
Disen, Rollsløkken og Børstad, er områdene rundt gårdene Børstad og Tommelstad viktige 
turområder. 
 Både Øst A og C fører til nedbygging av gode jordbruksarealer. Dagens situasjon tilsier at 
jordvernet heller bør styrkes enn svekkes, noe som også er i tråd med nasjonale retningslinjer.  
 
Med tanke på kommende generasjoner bør nettopp hensynet til våtmarksområder som 
Åkersvika naturreservat, og jordvern veie tungt. Jeg håper derfor at man i den videre 
saksbehandlingen ser viktigheten av å prioritere disse verdiene. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Hanne Lillebo 
 (sign.) 



Hanne og Sofus Linge Lystad
Aslak Bolts gate 34
2316 Hamar

Hamar Kommune
Postboks 4063
2306 Hamar

Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Hamar.
Høringsdokumentene er svært omfattende i innhold og volum: Presentasjon i Hamar kommunestyre
27.11.2019, BANE NOR's anbefaling og 27 tematiske vurderinger og rapporter. Materialet er 
primært digitalt tilgjengelig, riktignok finnes 2 papirversjoner utlagt ved Hamar bibliotek og i 
Rådhuset. Dette forutsetter en mer krevende innsats i arbeidet med høringsuttalelse enn tidligere i 
samme sak. Da forelå skriftlig grunnlagsmateriale/hefter om InterCity- prosjektet (2015) og 
Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal (2016).

Det framlagte materialet berører et bredt spekter av forhold. Det dreier seg om valg som bør stå seg 
langt inn i framtida. I ytterste konsekvens utgjør dette et verdivalg.Det er derfor med et visst alvor 
en gir seg i kast med høringsarbeidet. Det er i utgangspunktet svært omfattende, en må derfor nøye 
seg med å peke på visse forhold.

Vi blir presentert for tre mulige jernbanetrasevalg, det vestre og to østre alternativ. De østre er gitt 
en noe grundigere behandling enn tidligere. Alle trasealternativene utgjør gigantiske størrelser og 
inngrep i bylandskap og omegn. I tillegg kommer varige sikkerhets- og restriksjonssoner, men først 
mange anleggsår med ytterligere arealbehov og tung anleggstrafikk. Risiko, usikkerhet og 
kompleksitet omtales som størst ved vestalternativet (Teknisk hovedplan side 113).

BANE NOR har hatt en videopresentasjon løpende på skjerm i ventehallen på Hamar stasjon. Her 
ser vi – som i kommunestyrevisningen – den indre delen av Hamarbukta avbildet som et vannspeil 
omgitt av et antydet grønt område. Det er sol og sommer. I «Konsekvensutredning ikke-prissatte 
konsekvenser» (s.13) ser vi dette indre vannspeilet i fugleperspektiv med en smal forbindelse utover
til Hamarbuktas ytre områder og Mjøsa. Videre leser vi (s.14) følgende prikkpunkt: «Kulverten i 
Hamarbukta utformes på en slik måte at det ved sommervannstand er vanngjennomstrømming til 
indre del av Hamarbukta».
Til dette er å bemerke: Sommervannstand vil si ca. 5 meter eller 122.8 moh. Ifølge NVE 
publikasjon 6-97 som angir middelvannstand for Hamar vannmerke, vil kun knapt 3 måneder, juni, 
juli og august (middelvannstand 5.24, 5.21 og 5.05) dekke kulverten. I de ca. 9 resterende måneder 
vil kulverten kunne utgjøre en synlig fysisk barriere/demning mot Hamarbuktas ytre deler og 
Mjøsa. Den blå «lagunen» på BANE NOR's illustrasjoner vil stå i fare for å bli en «sølepytt» og det 
som verre er, en pøl, da den ikke vil kunne tømmes helt pga. utløpet over kulvertryggen.

Et annet noe forskjønnende forhold framkommer i billedmaterialet (26 og 38) i 
kommunestyrepresentasjonen. Her peker kulvertlinjen mot Høiensalodden med den historiske 
bebyggelsen intakt. I Teknisk hovedplan (s.67) leser vi om anleggsgjennomføringen «Hamar stasjon
– Bryggerirundkjøringen» : «På strekningen mellom Hamar stasjon og Bryggerirundkjøringen 
bygges det først en betongrampe, og deretter en lukket kulvert fram til tunnelpåhugget. Disse 
konstruksjonene planlegges i åpen byggegrop». Hva med kjøpmannsgården, Heidmanns gt 1, og 
embedsmannsboligen Villa Ekely med sine monumentale eiketrær, Heidmannsgt 2? Forsvinner 



dette bygningsmiljøet i byggegropa, vil Skappelsgt 2 stå igjen som aller siste bygning fra 
havnebyens tidlige år. (Strandstuen er opprinnelig eldre). I tillegg forsvinner de historiske bryggene 
på hver side av Hamarbukta og siste rest av den naturgitte strandlinja på Høiensalodden.
Riksantikvaren har ved flere anledninger pekt på den høye kvaliteten knyttet til Hamars historiske 
byplan. Den bør betraktes «som om den er fredet». Dette sentrale byplangrepet kom da også fram i 
2016 i Jernbaneverkets «Fagrapport landskapsbilde» hvor alternativet vestre trase karakteriseres 
som «svært stort negativt» og «middels stort negativt». Denne vurderingen gjentas nå langt på veg 
av BANE NOR's «Samfunnsøkonomisk analyse» 4.7 «Samlet framstilling ikke-prissatte 
konsekvenser»: «Alternativ vest påvirker verdier av nasjonal og regional verdi ved å påvirke den 
overordnede sammenhengen mellom bebyggelsesstrukturen, landformen og Mjøsa».

I avsnittet «Naturmangfold» (s.19) i Teknisk hovedplan Åkersvika-Brumunddal omtales 
problemstillinger knyttet til naturtypen slåttemark og arten dragehode i østalternativene. Videre står 
det «Med vestalternativet går en forekomst av den utvalgte naturtypen hule eiker tapt på 
Høiensalodden». Vi synes omtalen av eikene ved Eikely er noe i knappeste laget.
Ordningen med utvalgte naturtyper forutsetter at det skal tas økt hensyn til slike. Hule eiker i skog, 
kulturlandskap, i alleer og hager. Eikene ved Eikely står som portaltrær i aksen mellom hus, hage og
Høiensalodden, og disse har gitt navn til eiendommen.
Eiker kan bli flere hundre år gamle. Vernekategorien hule eiker kan være hjem for 15000 
forskjellige insekter, sopp og lavarter som tildels er truet eller rødlistet. BANE NOR påpeker at 
tiltak kan gjøres i øst slik at tap av slåttemark reduseres og forekomsten av dragehode kan spares i 
Børstadområdet. Med de verdifulle eikene går tapt ved alternativ vest. Som det står:»Eikene på 
Høiensalodden kan vanskelig reddes ved avbøtende tiltak».

Åkersvika er både et nasjonalt naturreservat og et internasjonalt fredet våtmarksområde. Det var 
kampen mot den store utfyllingen i Åkersvika som for alvor satte miljø på dagsorden før OL-94. Vi 
var med i den alliansen som utarbeidet motmeldinga til Hamar kommunes planer for utfylling og 
kombinert hall og kjøpesenter. Resultat: Redusert utfylling, buffersone og ny arkitektonisk 
utforming av hallen. Kontakten med det sentrale Ramsarsekretariatet var nær og konstruktiv.
Alle de tre trasealternativene berører Ramsar og naturreservatet. Broer i øst bygges på påler og ikke 
fylling. De omfattende inngrepene som følger med RV25 og E6 får en til å tenke at det er kvalitative
forskjeller mellom vegbygging og jernbane når det gjelder hensynet til Ramsar i Åkersvika. 

I BANE NOR's Anbefaling avsnitt 8 «Oppsummering av måloppnåelse» (s.41) sies at øst- og 
vestalternativene er likeverdige når det gjelder pålitelighet, reisetid og frekvens/kapasitet. De er 
også like når det gjelder kostnader. Når det gjelder forurensende utslipp er de også beregnet som 
tilnærmet like for øst og vestalternativene.
Målet «kompakte byer» plasserer vest høyest, men dette åpner for følgende kommentarer. BANE 
NOR unngår i stor grad å rette oppmerksomheten østover fra sentrum hvor potensialet er stort 
(kommunens blå linje). Her er det allerede store etableringer og utbyggingsområder (Espern, i Vang 
og i Stange kommune). BANE NOR baserer seg sterkt på dagens demografiske strukturer. Det er 
opp til Hamar kommune å planlegge arealdisponering og byutvikling. Det andre målet hvor det 
påstås at vest er best, angår inngrep i verdifulle natur-, kultur og landbruksinteresser. Vi har tidligere
i høringen omtalt bl.a. inngrepene som vestre trase forutsetter. Hamars historiske bylandskap og 
direktekontakten med Mjøsa og naturgitt strandlinje er også et unikt landskap å verne om, som 
understreket tidligere. Inngrepene i jordbruksareal ved østalternativene framstår som atskillig mer 
moderate og hensynsfulle enn ved forrige høring i 2016.



Det er brukt store millionbeløp i BANE NOR's utredningsarbeid og markedsføring av 
trasealternativene. Folk er trukket med i debatten, møter dialog og høringsrunde. Men BANE NOR 
har allerede levert innsigelse mot de østlige alternativene.Vi vet imidlertid at Hamars politikere vil 
lese de innkomne  høringsuttalelsene som konstruktive innspill.
Det er mye en kan undre seg over i denne saken. Også om dagens trasedebatt er framtidsrettet i et 
100 års perspektiv. Internasjonal togteknologisk utvikling viser allerede mindre plasskrevende og 
hurtigere togløsninger. Dette er et tankekors i dagens debatt som har vært lite synlig, ja, faktisk 
fraværende

   Hamar 14-02-2020

          Sofus Linge Lystad                Hanne Marie Lystad
                    sign                                           sign
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Bane NOR sin konklusjon samsvarer ikke med utredningen 
 
Jeg reagerer på er den spesielle måten Bane NOR har lagt fram rapporten og sine 
konklusjoner på. Vi har vært vitne til et foretak som har argumentert hardt for å fremstille 
vestlig trase i et best mulig lys og favorisere denne løsningen. Motsatt problematisert og 
vanskeliggjort en østlig løsning for Hamar.  
 
Bakgrunnen for dette synet er at det etter min mening ikke er samsvar mellom innholdet i 
Bane Nor sitt utredningsmateriale og konklusjonen. 
 
Her er noen eksempler på nettopp det:  
 
Samfunnsøkonomisk analyse 

«Det er viktig å presisere noen forhold som er årsak til dette og at den samfunnsøkonomiske analysen 
har sine svakheter og begrensninger i et samferdselsprosjekt som dette.»  

 
"Forskjellen mellom alternativ Vest og alternativ Øst C utgjør ca. 600 millioner kroner. Forskjellen 
mellom alternativene Øst C og Øst A er ca. 150 millioner og anses i denne sammenheng så liten at 
forskjellen ikke er beslutningsrelevant. " 
 

Vi ser at ved vurderingen av de ikke prissatte konsekvensene, så kommer Øst C og Øst A 
bedre ut enn Vest. 
 
Samfunnsøkonomisk analyse - prissatte konsekvenser 
Transportberegningene er konservative: 
 
 «Transportberegningene legger til grunn at reisevaner, bilhold, trafikkregulerende tiltak på vei, 

arealbruk, framkommelighet i byområdene m.m. er den samme som i dag.» (Punkt 1.5) 
 
Bane NOR hevder at det er viktig at stasjonen blir liggende der den er i dag, mens deres egen 
rapport sier dette: 
 

«Transportmodellberegningene takler lokale effekter dårlig. Transportberegningene har også sine 
mangler i forhold til å vurdere stasjonsplasseringer mot hverandre....Modellberegningene takler disse 
forutsetningene dårlig....  
 

Fagrapport prissatte konsekvenser 
Punkt 4.2: 
«Dette betyr at beregningene i liten grad kan vise hvilke alternativ som gir best grunnlag for å oppnå 
mål knyttet til miljøvennlige reiser lokalt. Vi legger derfor til grunn det samme antallet reisende med 
toget ved de to stasjonsalternativene» 
 

Rent kommunikasjonsmessig er det naturlig å se på Hamar som et regionalt knutepunkt. Det 
er derfor viktig å se en ny stasjon i sammenheng med dette. Ved Vikingskipet vil man kunne 
få et naturlig knutepunkt for de som kommer kjørende til og fra i alle himmelretninger.  
 
Ser man på Hamar by i dag, så opplever vi allerede store problemer med trafikkavviklingen 
ved nåværende jernbanestasjon. Vi kan konstatere at det ikke er tatt høyde for den 
trafikkøkningen som vil komme i tiden framover. Byen og folketallet vil vokse og togene skal  
firedoble avgangshyppighet innen få år. Hvordan dette skal fungere dersom man beholder 
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stasjonen ved sin nåværende beliggenhet, gir grunnlag for bekymring og er mangelfullt 
utredet i konsekvensanalysen. 
 
Det er heller ikke tatt hensyn til den utbygging av nærliggende boligområder som er allerede 
planlagt i området rundt stasjon ved østlig trase; Espern, Åkershagan, Sandvika og Ottestad. 
Vi snakker om tusenvis av boliger. I tillegg til at det finnes gode utvidelsesmuligheter østover 
mot Ridabu og Vang.  
 
Jeg undres over at det er lagt inn et nytt element i form av økonomisk kvantifisering av 
lengre gåtid til Øst enn Vest. Jeg kan ikke se at dette er relevant, så lenge man ikke har tatt 
hensyn til utbyggingsplaner som nevnt ovenfor.  
 
Vi blir presentert en lite fremtidsrettet kalkyle når man beregner trafikkgrunnlaget ut fra 
dagens befolkningsmønster. Når man skal planlegge jernbane og kollektivt knutepunkt for 
fremtiden, fremstår dette som lite troverdig og – fremtidsrettet. Det betyr også at de såkalte 
trafikkantnyttetallene ikke er reelle i de oppsatte regnestykkene. 
 
Resultatet er at det ikke finnes noe argument for at vest er bedre enn øst verken på prissatte 
eller ikke prissatte konsekvenser. 
 
Fagrapport anleggsgjennomføring og faseplaner 

Punkt 4.1 Oppsummering Overordnet vurdering  
«Av alternativene anses Vest A for å ha størst usikkerhet knyttet til byggingen av både dagsonen i 
byen og tunnelen. Usikkerheten gjelder både for fremdrift og økonomi.» 

 
 
Punkt 6.1.10 Øst C 
«Strekningen er stort sett ukomplisert, med unntak av at byggegropen for kulverten og tunnel-
påhugget ca. 30 m dyp. Det er ikke spesielt krevende grunnforhold og byggegropen anses derfor som 
middels krevende.» 
 

Fagrapport Måloppnåelse 
«For at alternativ øst skal bli et fungerende knutepunkt kreves flere og større tiltak som går utover 
Bane NORs samfunnsoppdrag. På grunn av lokaliseringen utenfor sentrumskjernen, størrelsen på byen 
og lav befolkningsvekst, er det stor usikkerhet knyttet til om en stasjon i øst kan bli et fungerende 
knutepunkt i byen. Det er blant annet utfordringer til enkle bytter mellom buss og tog, på grunn av at 
bussrutene er vanskelige å tilpasse en stasjon i øst.» 
 

Som vi ser så er dette et punkt som Bane NOR problematiserer og innrømmer at ligger 
utenfor deres samfunnsoppdrag. Allikevel legger de til grunn at øst ikke er bra for byen og 
byutviklingen og mener at dette skal vektlegges stor betydning for konklusjonen. Dette er 
samhandlinger som derimot kommunen har lang erfaring med. Her kan ikke Bane Nor 
forvente at de skal bli hørt.  
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Andre relevante faktorer 
I tillegg vil jeg nevne følgende punkter som utredningen ikke tar hensyn til eller ikke svarer 
på: 
 
Driftsbasen 
Denne hadde Bane NOR vedtatt at skulle fjernes fra stasjonsområdet. Denne beslutningen er 
av en eller annen grunn reversert slik at driftsbasen er lagt inn igjen i annen runde av 
utredningen. Det betyr en forverring av kostnadene ved øst på 100-300 millioner kroner. 
Hvorfor har man reversert dette vedtaket? 

 
Anleggsperioden  
Vest er stipulert til å vare ca. 8 år. Øst vil vare ca. 7 år, men er langt mer skånsom for byen og 
tilgangen til Mjøsa. Det er stor usikkerhet til vest, mens øst er enklere og vil kunne 
gjennomføres uten forsinkelser for tog på nåværende trase. Bane NOR fremstilte det som en 
fordel at anleggsperioden ved vest kunne deles opp i flere etapper, mens øst vil kunne gå 
uavbrutt. Dette er å snu argumentasjonen på hodet. Lengre anleggsperiode, avskjerming av 
byens tilgang til Mjøsa og sjenerende støy og anleggsmaskiner i flere år langs Koigen og 
Mjøsstranda vil ha store negative ringvirkninger for byens befolkning. 

 
Parkeringskapasitet 
Parkeringsforholdene ved dagens stasjon er allerede uholdbare og mangelfulle. Mange 
finner seg parkeringsplasser i boligstrøk og nærliggende områder før de går fram og tilbake 
til toget siste etappe. Andre velger å kjøre bil til Stange og Brumunddal for å ta toget. Selv 
bor jeg på Stafsberg og kjører bil til Brumunddal for å pendle med toget videre til 
Lillehammer. Årsak: Det er mye enklere og raskere å finne parkering i Brumunddal. Dagens 
dårlige parkeringskapasitet og generelt dårlige trafikksituasjon på Hamar er ikke nevnt. Den 
vil forverre seg når 8 meters planet blir omgjort til noe annet enn parkeringsplass, slik som i 
dag. Og hvordan henger dette sammen med økningen i trafikken som skal komme? 

 
Bane NOR sin reiseundersøkelse står i stor kontrast til Den nasjonal reisevane-undersøkelsen 
2018. Bane NOR hevder:  

 
«42 % av passasjerene gikk til stasjonen. Videre svarte 22 % at de kjørte bil selv (bilfører), mens 18 % 
var bilpassasjerer. 9 % av de reisende tok buss og 6 % av de reisende syklet.» 

 
Det er gjort andre og større undersøkelser som viser helt andre tall når det gjelder 
reisevaner. Jeg vil hevde at mange reisende går til stasjonen, men det er etter at de har 
parkert bilen sin i nærheten. Dette fremkommer ikke tydelig av undersøkelsen. Enkelte har 
spurt om å få vite hvordan Bane NOR har fått gjennomført denne undersøkelsen, men ikke 
fått svar. Det gjør at undersøkelsen blir lite troverdig og således ikke er egnet som 
beslutningsgrunnlag. 

 
Bane Nor sin reiseundersøkelse står nemlig i sterk kontrast til Nasjonal Reisevane-
undersøkelse 2018 som viser at gjennomsnittlig 20 % går til fots enten man snakker om byer 
eller bykommuner.  
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Anleggsvei inn mot Åkersvika verneområde 
Ved vestlig løsning er det planlagt anlagt en anleggsvei sør for stasjonsområdet helt inntil 
vernegrensen i Åkersvika for tilgang til Tjuvholmen. Dette vil være svært forstyrrende for 
fuglelivet i denne delen av naturreservatet. Dette er ikke problematisert ved vest. 

 
Manglende optimalisering av Øst 
Trafikksituasjonen i anleggstiden for Stangebrua er gjort unødvendig komplisert. Her har ikke 
Bane NOR utredet veien under dobbeltsporet. I stedet hevder man at veien må gå over 
jernbanen og varsler stenging av vegtrafikk i 2,5 år. 

 
Ved Vangsvegen gjør man et tilsvarende dårlig grep. Her har man lagt banen over veien. 
Dette medfører tap av mer landbruksjord enn nødvendig. Bane NOR opererer med et anslag 
på 24 dekar fulldyrka jordbruksareal, men dette vil kunne reduseres kraftig ved en senkning 
av banen nordover fra stasjonen ved Vikingskipet.  

 
Bane NOR sitt forslag betyr at kjøreledningen vil komme høyere enn nødvendig. Dette øker 
faren for fugl som kolliderer med strømførende ledninger. All den tid Bane NOR hevder at de 
er opptatt av både jordvern og vil ta hensyn til Åkersvika naturreservat, fremstår det som 
merkverdig at de ikke har gjort mer for å optimalisere dette. 

 
CO2 -regnskap 
Bane NOR har fremført et CO2 -regnskap som de har innrømmet er feil. Dett er svært 
betenkelig. Faktum viser at vest gir større karbonavtrykk enn øst. 

 
Økonomi.  
Utredningen har ikke kunnet framskaffet sammenliknbare regnestykker for de ulike 
alternativene. Det er bekymringsfullt at man etter en dobbel utredning ikke er i stand til å 
vise grunnlaget for kalkylene sine. Det er derfor ikke mulig å etterprøve utregningene som 
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Bane NOR har gjort med hensyn til økonomi. Dette burde være et minimumsforlangende for 
utredningen.  

 
I forrige runde het det seg at Vest ville bli for dyr med senket kulvert. Når den nå er senket 
og gjort mer selgende i framstillingen, har dette ikke medført dokumenterbare konklusjoner 
i kostnadsbildet. Dette fremstår som lite troverdig. 
 
Bane NOR og innsigelser 
Bane NOR kommuniserte overfor kommunen at de var opptatt av at det ikke skulle komme 
innsigelser i annen runde av utredningen fordi nå var utredningen så mye bedre. Vi kan 
allikevel konstatere at det nå foreligger flere innsigelser enn i forrige runde. 
Fylkesrådmannen har innstilt på innsigelse. Statens vegvesen har gjort det samme.  

 
I neste omgang så velger Bane NOR å ignorere sin egen utalelse og fremholder innsigelse på 
østlig trase – uansett. Det er verdt å merke seg at deres innsigelse gjelder byutvikling og ikke 
er av jernbaneteknisk karakter.  

 
Konklusjon 
Bane NOR har ikke vært objektive i sine saksfremlegg og dokumenter. De har vist seg uvillig 
til å presentere de beste og likeverdige løsninger for begge traseer, men har forskjønnet 
vest. Det er svært overraskende at de, til tross for sterke signaler fra politisk hold ikke evner 
å fremlegge troverdig dokumentasjon på sin egen foretrukne løsning.  

 
Det er vanskelig å tenke seg at man med viten og vilje kan legge nå-situasjon til grunn når 
man skal bygge ny jernbane for de neste 100 – 150 år. Dette bør bekymre våre folkevalgte 
som bør være visjonære og planlegge for framtiden.   

 
Bane NOR viser til sentrale myndigheter og ønsker å fremstå som de beste til å bestemme 
byens utvikling. Det ville være svært uheldig om et statsforetak skulle få lov til å sette til side 
lokalpolitiske valgte organer og overkjøre lokaldemokratiet.  

 
Bane Nor innrømmer at det ikke er jernbanetekniske grunner for å fraråde øst. Det bør bety 
at det er politikerne og ikke byråkratene som må ta denne beslutningen.  Dersom denne 
saken går til mekling, bør de folkevalgte politikere bli hørt på det som er deres 
ansvarsområde – nemlig byutvikling.  

 
Vi har demokratisk valgte politikere og ikke et rent byråkratikervelde i landet. Derfor må 
politiske myndigheter ikke la seg styre av et statlig foretak som tiltar seg større 
definisjonsmakt enn det som de var tiltenkt. 
 
Hans Brox 
 
Hamar, den 14.02.20 
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Håkon Eide <eidehaakon@hotmail.com>

Sendt: fredag 14. februar 2020 11.43

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: Sissel II

Jeg heter Håkon Eide, er 27 år og er fra Hamar. Jeg bor og jobber i Hamar sentrum. Mitt transportmiddel er i hovedsak å gå etterfulgt av buss der det er behov. 
Jeg tar toget de gangene jeg skal utenfor Hamar.  
Jeg ønsker at Hamar skal være en god by å bo i, både for meg og min samboer og fremtidige barn. Jeg er opptatt av at Hamar skal være en by med muligheter 
for god opplevelse, lys, luft natur og gode byrom som parker og nærhet til Mjøsa som er det viktigste Hamar har å stille med. Som innbygger i Hamar ønsker 
jeg at byutviklingen skal styres av Hamar kommune og deres utvalgte politikere, og det er stadig skremmende hvordan høyere makter som Bane Nor forsøker å 
overkjøre nettopp dette. Mitt ønske er at barn skal kunne bo i en by som er klima- og barnevennlig med minst mulig biler i sentrum.  
 
Jeg frykter hva som kan skje ved en vestlig trase, bla hvordan hamarbukta skal fylles, med støping av stor kulvert midt foran byen og dannelse av en barriere 
foran Mjøsa. Hele prosessen med tonnevis av lastebiler jobbende dag inn og dag ut i 10-15 år i et slikt viktig område for næringslivet til Hamar.  Hva hvis det 
viser seg at kulvertløsningen blir for teknisk avansert eller økonomisk alt for dyr? Risikerer vi å få tilbake bro og åpen løsning gjennom Hamar?  Med tenkt 
økede mengde tog og godstog, vil dette bli ekstremt ødeleggende for byen. 
 
Jeg ser et stort potensiale for vår nåværende togstasjon, enten som et turistsenter, restaurant eller annen offentlig virksomhet som vil kunne glede flere. 
 
Jeg ønsker øst-løsningen fordi jeg mener det er det beste for byen på kort og lang sikt, og sett i et 100-års-perspektiv. 
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Jan Magnus Kanstad

Fra: Inger-Lise Walseth Kraft <ilwkraft@online.no>

Sendt: fredag 14. februar 2020 21:00

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: Jan Magnus

 
 
 
HØRINGSUTTALELSE DOBBELTSPOR 

 
Hamar har en unik beliggenhet ved Mjøsa,- det er den lett tilgjengelige strandsonen og den frie utsikten som gir byen karakter og personlighet. 
 
Ved å flytte stasjon og jernbane ØSTOVER vil ytterligere områder frigjøres.  FOR en mulighet for Hamar by, for byutvikling og for fremtidige generasjoner!!! 
 
Jernbanefremføring i Hamarbukta vil rasere bymiljøet for all fremtid! 
 
 
Vennlig hilsen 
Inger-Lise Walseth Kraft  
 
 
 
 
Inger-Lise Walseth Kraft        Birkebeinerveien 14       N-2316 Hamar        0047 91740750 
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2306 Hamar 

Høringsuttalelse dobbeltspor 

Femminuttersbyen – er Hamar så liten, og skal den være det i all framtid? 

1. Hamar by er mer enn den femminuttersbyen som Bane Nor legger opp til. 

Passasjergrunnlaget til Hamar stasjon kommer fra et langt større område enn sentrum. 

Stasjonen dekker bolig- og næringsområder i Ottestad, Ridabu, Ingeberg, Solvang, Smeby, 

ved Olrud, Nydalen, Hamar vest med flere. I henhold til Bane Nors stikkprøvetelling utgjør 

hjulbaserte passasjerer ca. 60 %. Dette tallet ville sikkert vært større om det hadde vært lagt 

bedre til rette for biltrafikk og parkering ved Hamar stasjon i stedet for at mange fra disse 

områdene kjører lengre (for eksempel til Stange) eller velger bil helt fram til reisemålet. 

Vinterstid er det sannsynlig at andel gående er lavere enn tellingen viser. 

2. I forhold til dette store omlandet ligger nåværende stasjon i utkanten av byen. Fortsatt 

plassering her når togtrafikken etter hvert øker vesentlig vil enten føre til mye større trafikk 

på allerede overbelastede gater, eller at hjulbaserte passasjerer i enda større grad velger 

andre reisemåter/andre stasjoner. Det vil uvegerlig medføre økt biltrafikk og større 

miljøbelastning. 

3. Bane Nor legger avgjørende vekt på de ca 40 % som går til stasjonen. De mest ”uheldige” av 

disse vil få opp til ca. 10-12 minutter lengre vei å gå med plassering ved alternativ Øst C. (Fra 

stasjon Øst kan det etableres direkte gangforbindelser mot sentrum). Mange vil få omtrent 

samme gangavstand (for eksempel Scandic, CC, Fylkeshuset m.fl.). Øst vil gi virksomhetene 

på Midtstranda en grei gangavstand til stasjonen. Om relativt få år vil dessuten selvkjørende 

busser med hyppig avgang kunne bli en rask og rimelig forbindelse, bl.a. gjennom sentrum til 

Hamar Vest og til Ottestad. 

4. For de aller fleste av de ca. 60 % som kommer til stasjonen på hjul (buss, bil, drosje, sykkel) så 

ligger stasjonen i alternativ Øst langt bedre til rette. Der er det også lettere å etablere gode 

parkeringsmuligheter. Da vil mange fra Bekkelaget / Ottestad, Ridabu, deler av Hamar Vest 

m.m. som nå henvises til å kjøre til Stange eller andre stasjoner i stedet kunne kjøre til 

stasjonen i Hamar, noe som vil føre til betydelig reduksjon i kjørelengde og tilsvarende 

utslippsreduksjoner.  

5. Stasjonen i alternativ Vest ligger utilgjengelig til for langdistanse ekspressbussruter. Dette er 

trafikk som nå går utenom Hamar, men som trolig vil kunne bruke stasjonen i alternativ Øst.  

6. Øst er anleggsteknisk enklere og medfører vesentlig mindre risiko for kostnadsoverskridelser. 

Utbygging av Vest vil i byggeperioden, dvs. flere år, sette stort negativt preg på sentrum og 

Koigen.  

7. Øst er klart best i et langsiktig perspektiv der Hamar blir knutepunkt mellom Dovrebanen og 

Rørosbanen. Direkte tog sørfra til Elverum og Østerdalen vil styrke kollektivtrafikken og 

forbindelsen fra dette området til Gardermoen og Oslo, og bidra til vesentlig økt bruk av tog 

til og fra denne regionen og tilsvarende redusert biltrafikk. Det å kjøre egne togsett mot 

Elverum fra Hamar, eventuelt snu togene i en sekkestasjon på Hamar, kan ikke være en 

tilfredsstillende løsning for Rørosbanen.  



8. Med stadig vanskeligere klimaforhold, ekstreme nedbørmengder og lokale tilfeller av 

skadeflommer er det økende sannsynlighet for (kanskje langvarige) brudd på banen. 

Rørosbanen vil etter hvert trolig bli elektrifisert til Trondheim og vil da danne et bra 

alternativ til Dovrebanen i tilfeller med driftsstans der. Med alternativ Øst kan tog sørfra til 

Trondheim kjøres direkte uten å snus i en sekkestasjon på Hamar.   

9. Det kan være betydelige grunnforurensninger etter lang tids jernbanedrift og som berøres av 

alternativ vest. I så fall kan opprydding av disse medføre betydelige tilleggskostnader. 

Dersom det ikke er grundig undersøkt må det gjøres før inngrep i området. 

10. Forbindelsen mellom byen og Mjøsa må tillegges vesentlig vekt. Med alternativ Øst vil det 

ikke bare opprettholdes siktforbindelse mellom byen og Mjøsa. Det vil også åpne opp for 

gangforbindelse for hele strekningen østover forbi stasjonen i retning mot Espern og vil sikre 

forbindelsen mellom den nye Espern bydel, sentrum og bebyggelsen nord for Stangeveien.  

11. I den grad det anlegges bebyggelse mellom banen og Mjøsa, vil jernbanen i alternativ Vest 

danne en solid barriere mellom den nye bebyggelsen og sentrum. Dersom Øst velges vil slik 

bebyggelse bli en del av bysentrum og styrke sentrum. 

12. Hamar stasjon er et signalbygg som i dag bare utnyttes som venterom og kiosk. Det kan få en 

langt mer verdig bruk i framtida, som bymuseum eller som del av Jernbanemuseet. Som 

museum vil bygget på en fin måte kunne kombineres med at togstallene blir en del av 

museet. 

13. I Hamar benyttes noen få mål med dyrket mark som motargument mot alternativ Øst C. 

Derimot hører vi lite om de mye større mengdene landbruksareal som tas av dobbeltsporet 

og til boliger og næringsvirksomhet i Stange og Ringsaker. Landbruksarealet som tas av Øst C 

er marginalt i forhold til de store fordelene dette alternativet medfører. 

14. Bane Nor antyder at det ikke er økonomi til å bygge banen gjennom Hamar. Det er 

meningsløst hvis den omfattende planprosessen som er gjennomført bare skal være et 

skuespill. Det er avgjørende viktig at det ikke bare tas hensyn til Bane Nors snevre interesser 

som gjør at det sikkert frister å bygge dobbeltspor der det er billigst, dvs. mellom byene. Det 

må vektlegges at byer som Hamar skal ha et avklaret forhold til jernbanen, det vil si at 

bygging gjennom byen må prioriteres selv om det er mulig å bygge flere meter med bane 

utenom byen. Et trasevedtak er bare en foreløpig avklaring, endelig og sikker avklaring skjer 

ikke før banen bygges og først da vil de grunneiere, næring og andre interesser som berøres 

vite med sikkerhet hva de skal forhold seg til. 

15. Ibsens ord: ”Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest” kan godt brukes 

om Bane Nor i denne saken. Gjennom mange år har de lagt for dagen en utrolig ensidighet i 

sine holdninger og argumentasjon og kommer derfor helt skjevt ut. Jeg har derfor funnet det 

nødvendig å gi uttrykk for mitt syn i denne høringen, og håper at sentrale myndigheter klarer 

å gjøre helhetlige vurderinger og prioriteringer til beste for en fremtidsrettet løsning og som 

vil tjene området og Innlandet best, det vil si alternativ Øst C.  

Hilsen 

siv.ing. Ivar Helleberg 

Nic. Hellands gate 13 

2319 Hamar 
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Jan Magnus Kanstad

Fra: Katrine Oreld <katrineoreld@hotmail.com>

Sendt: fredag 14. februar 2020 16:09

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: «Høringsinnspill dobbeltspor «

Kategorier: Jan Magnus

Øst så klart ! 
 
Fritt utsyn ut over Mjøsa og tilkomst som gjøres tilgjengelig for alle. Sykkelsti, gangsti, badehus og badstue.  
 
Stillhet, frisk luft, gode sanselige  opplevelser. Fred, ro og gode naturopplevelser sammen med andre.  
 
Dans og musikk langs Mjøsas bredde på samme måte som langs  Spree i Berlin.  
 
Gode opplevelse, nytelse og følelsen av frihet. Rom som innbyr til aktivitet.  
 
Lyset, vinden, bølger som bruser, badeengler i alle former, selv i sommerstormer.  
 
Vi kan ikke finne på å la toget dundre forbi å ødlegge denne idyll.  
 
Viktig innspill fra regjeringen: 

Fra Statsbusjettet 2019 

  

Friluftslivet har ei sterk stilling i Noreg. Den norske naturen og landskapet, friluftsliv og eit nært forhold til naturen er ein viktig del av det 

nasjonale medvitet og ein integrert del av mange nordmenn sitt liv. 

Undersøkingar viser at, forutan å få trim og bli i betre fysisk form, er det først og fremst fred og ro, naturoppleving og det å komme ut i frisk 

luft folk ønskjer når dei er på tur. Ifølgje SSB sine leve- kårsundersøkingar deltek meir enn 90 pst. av den norske befolkninga i 

friluftslivsaktivitet. I gjen- nomsnitt driv nordmenn med ein eller fleire fri- luftslivsaktivitetar meir enn 100 gonger i året. Fot- turar er mest 

utbreidde, deretter følgjer bading utandørs. 
 

Katrine, Eirik & Frida   
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Asbjørn Nordsveen

Fra: Kim Arild Aastangen <kaa010@post.uit.no>

Sendt: 16. februar 2020 09:46

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Vangsvegen og tunnel/kulverten

Kategorier: Asbjørn

Hei.  

 

I forbindelse med alt. vest for dobbeltspor gj. Hamar er det foreslått at Vangsvegen skal forlenges over kulverttaket 

og videre på den andre siden til Tjuvholmen. Denne løsningen har negative konsekvenser.  

 

En alt. løsningen er å bygge forlengelsen av Vangsvegen i tunnel under kulverten og helt fram til Tjuvholmen. Eller at 

tunnelen til Tjuvholmen kan starte et annet sted enn i enden av dagens Vangsvegen, og gå under sporene på Hamar 

stasjon.  

 

Det jeg gjerne skulle få vite, er hvor mye slike tunnelløsninger kan koste, som grove anslag.  

 

Mange takk på forhånd for raskt svar.  

 

Vennlig hilsen 

Kim Aastangen 

 



From: Kim Arild Aastangen <kaa010@post.uit.no> 
Sent: 14. februar 2020 00:01 
To: Postmottak Bane NOR SF 
Subject: Hamarkulvert 
 
Hei. 
 
Det pågår høring om Banenors forslag til kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar. I alt. 
vest foreslås det en kulvert. Det er for meg fortsatt uklart hvilken betydning godstogene har for 
helningen i kulverten og indirekte hvor kulverten kan starte / sporene kan starte sin helning nedover. 
Hvis togene kommer dypere ned tidligere (nærmere Hamar stasjon), kan man tenke seg at 
Hamarbukta reetableres på en mer fullstendig måte enn i Banenors nåværende forslag. Så det jeg 
ønsker svar på, er hvilke endringer som er mulige om kulverten ikke benyttes til godstrafikk. 
 
På forhånd takk for raskt svar. 
 
Vennlig hilsen 
Kim Aastangen 
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Jan Magnus Kanstad

Fra: Kristin <kristinvareggeide@gmail.com>

Sendt: fredag 14. februar 2020 21:42

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor 

Kategorier: Jan Magnus

Jeg vil ha Øst-C fordi: 

- Stasjonen må fungere som regional skysstasjon.  

-  Det åpner muligheter for Østerdalen med direktetog til Oslo og elektrifisering av Rørosbanen 

-  Toget kan gå i anleggsfasen 

-  Hamar sentrum blir lite påvirket i anleggsfasen 

-  Hamar får forsterket nærheten til Mjøsa, slik den historiske amfi- og  kvadratur-tanken var i de gamle byplanene 

-  Øst åpner for næring og  bynær bebyggelse i et område større enn Aker Brygge 

-  Vi kan beholde den vernede stasjonsbygningen  

-  Vi beholder Skibladnerbrygga og klokketårnet 

-  Hamar kan selv lede videre byutvikling 

 

Hvorfor jeg IKKE vil ha Vest: 

- Dagens stasjonsplassering er trafikalt utfordrende og inneklemt 

-  Ødelegger Hamars historiske forhold til Mjøsa, skaper avstand 

-  Fylling av Hamarbukta er miljøkriminalitet, «vannspeilet» vil ligge som et tørrlagt månelandskap mesteparten av året 

-  Vest reduserer Hamars «herlighetsverdier» 

-  Anleggsfase gjennom Hamar sentrum på 10-15 år, vil være en ekstrem utfordring for næringsliv og innbyggere, og vil i alle fall ikke stimulere til befolkningsvekst! 

-  Utredningen viser større risiko og usikkerhet for teknisk gjennomføring. 

 

Hilsen Kristin Varegg Eide, 32 år, bosatt i Oslo, flytter til Hamar sentrum august 2020. 



Høringsutspill dobbeltspor 

 

Min uttalelse gir en anbefaling for østlig trasè – Øst C.  

 
Utredningene henviser til mange usikkerheter. Enten fordi det er for tidlig i planfasen og for tidlig til å gjøre undersøkelser på dette tidspunktet. Eller 
at man ikke har erfaring eller at det blir for mange faktorer som gjør det vanskelig å estimere. 
På grunn av de mange usikkerhetene bør man på dette tidspunktet ta hensyn til det alternativet som har lavest usikkerhet. Både bygningsmessig og 
økonomisk.  
 
Et av BaneNors hovedargumenter for Vest er stasjonens beliggenhet i byen og muligheter for byutvikling. I nyere forskning, for sammenlignende byer 
som Hamar, er det vist at det ikke er betydelige forskjeller mellom urban (Vest) eller semi-urban stasjoner (Øst). Dette er beskrevet i vedlegg-asv-
erfaringer-endrede-stasjonsplasseringer. Så hvorfor BaneNor holder så hardt på urban plassering at det fører til en innsigelse mot sitt eget arbeid er 
vanskelig å forstå. 
 
Grunnlaget for en innsigelse: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-
bygningsloven/id751295/ I punkt 2.3.2 står en beskrivelse av grunnlaget for innsigelse: 
Det er viktig at det bare fremmes innsigelse der det er nødvendig å benytte dette virkemiddelet for å ivareta nasjonale og viktige regionale interesser 
eller andre interesser av stor samfunnsmessig betydning. Det må vurderes konkret i den enkelte saken om innsigelse faktisk er nødvendig, eller om det 
er tilstrekkelig å gi uttalelse med faglige råd eller anbefalinger. 
 
Det står at det må vurderes konkret i den enkelte saken om innsigelse faktisk er nødvendig. Det står også at BaneNor kunne gitt en uttalelse med 
faglige råd eller anbefalinger. BaneNor sa tidligere i et offentlig informasjonsmøte i bylab sommeren 2019 at de jobbet for å gjøre utredninger det ikke 
skulle være nødvendig med innsigelser til. Når de da selv kommer med en innsigelse bør det stilles spørsmål om innsigelse i dette tilfellet er 
nødvendig. Særlig fordi de ulike alternativene ikke kan vurderes som svært ulike. I tillegg har trasè Øst er større fremtidig mulighetsrom for «å ivareta 
regionale interesser» i og med at åpnes for bedre løsninger mot Østerdalen med dette alternativet. 
 
Etter gjennomgang av utredningene mener jeg at oppsummeringen vært annerledes. Og derfor mener jeg også grunnlaget for innsigelsen ikke står 
seg. Oppsummeringen er hentet fra BaneNors anbefaling og kapittel 8 Oppsummering av måloppnåelse side 41. Hvert enkelt punkt er forklart ut i fra 
punkter fra utredningen som gjør at resultatet kunne sett slik ut. 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-bygningsloven/id751295/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-bygningsloven/id751295/


 

 



 

Den originale vurderingen ser slik ut. 



Til Hamar Kommune 
 
 
 
 
 
 
HØRINGSUTTALELSE DOBBELTSPOR.  
 
 
 
 
Klima 
Utbygging av vestlig trasé vil innebære et langt større klimaavtrykk (15% høyere bruk av CO2 
ekvivalenter) enn østlig trasé. Årsaken til dette er tilvirkning av kulvert i byggeperioden.  
Volumet er 28 000 CO2, noe som tilsvarer 370 000 000 km med bil. 
 
 
Bybilde (miljø) 
Bane Nor skriver selv: 
«Fjerning av store deler av jernbanen vest i Hamar bidrar til at overordnede sammenhenger mellom 
byen og Mjøsa synliggjøres. 
 
Det er vesentlig forskjell mellom vest og øst på grunn av virkningen av tiltaket som henholdsvis 
svekker eller forsterker samspillet mellom byens bebyggelse og Mjøsa. Øst C er mer positiv enn Øst A 
fordi den negative landskapsvirkningen i kulturlandskapet på Børstad er betydelig mindre i dette 
alternativet». 
 
For å illustrere en mulighet for byen som ikke er oppnåelig med trasé vest vedlegges dette bildet 

 
 



Trafikk 
Dagens trafikksituasjon ved Hamar stasjon er lite tilfredsstillende. Det er tilnærmet kaos for alle 
involverte. Drosjer er henvist til en sidegate. Privatbiler som henter / leverer reisende har et lite 
«frimerke» av parkeringsmulighet, med den konsekvens at biler står overalt. 
 
Når Bane Nor beskriver at antall tog skal fordobles, så er det vanskelig å se for seg hvordan dette skal 
fungere utenfor stasjonen. 
 
Bane Nor imøtegår dette med at stasjonen kun skal være for gående og syklende (med maksimal 
lengde på 700 meter for gående) og at reisende med bil som tilbringerverktøy henvises til Stange. 
Det er nesten så en må undres om vi lever på samme planet. 
Vi har avstander innenfor bygrensen på 3-5 km. Offentlig kommunikasjon kan benyttes for reisende 
med «lett bagasje» til noen avganger / ankomster. Men korrespondansen er ikke alltid like god. 
Dette kan ses på dagens langtidsparkering og i kaoset på dagens korttidsparkering. 
 
En østlig løsning kan gi et trafikknutepunkt for tog, buss, drosje, privatbil, gående og syklende. 
Hamar er både en bystasjon og regionstasjon. Den tar imot reisende fra søndre del av Ringsaker, 
Vang, Hjellum, Ridabu og Ottestad. Og det er dette omlandet  tilsammen som kan skaffe 
trafikkgrunnlaget for en dobling av tog. 
 
 
Økonomi 
Alternativ Vest og Øst har tilnærmet lik pris ifølge Bane Nor. 
Underlaget for kalkylene deres er ukjent, begrunnet med at de ikke vil «røpe for mye» ift aktuelle 
leverandører. En kan undre seg over om en mer detaljert kalkyle fremvist i 2020 skal ha slike 
konsekvenser for en mulig bygging i perioden 2030 – 2040. 
 
Økonomisk risiko er også vurdert likt. Det er merkelig at en kulvertløsning, som Bane Nor opprinnelig 
mente var umulig å lage, skal komme likt ut med Øst nå. Prisen opprinnelig var 1 milliard kroner 
høyere enn presentert denne gangen. 
 
 
Jordvern 
Bane Nor presenterer en løsning denne gang som tar 25 da dyrket mark. Kommunene både nord og 
sør for Hamar har langt større forbruk av dyrket mark uten at verken Fylkeskommune eller 
Fylkesmann leverer innsigelser. Vi mener at med en Vangsvei over jernbanen (istedenfor omvendt) 
så kan dette arealet optimaliseres ytterligere. 
 
 
Ramsar 
I Åkersvika bygges det 4-felts motorvei og ny RV 25 (Vangsveien) i retning Elverum. I tillegg bygges 
tilførselsvei til industriområdet ved Åkersvika. 



Det vedlegges et bilde av sistnevnte vei som viser hvordan disse påvirker Ramsar området uten at 
offentlige myndigheter reagerer. 

 
 
Konklusjon 
Denne illustrasjonen viser hva jeg ikke vil ha. 
Jeg vil ikke ha trasé vest. 

 
Jeg tilrår Hamar Kommune å stemme østlig trasé. 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Ole Erik Hulleberg 
Steinrøysa 45 
2315  HAMAR 
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Ole Jonny Trangsrud 

Seierstedsvei 14 D 

2322 Ridabu 

E-post: otrangsr@online.no 

Mobil: 913 24 224 

Hamar, 14.02.20 

E-post til: 

postmottak@hamar.kommune.no  

 

Høringsuttalelse til: 

Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar som en del av InterCity 

Dovrebanen 

Jeg har lest svært mye av den omfattende mengden av rapporter som Bane Nor overleverte Hamar 

kommune 27.11.19. Som høringsuttalelse kunne jeg ha laget en systematisk gjennomgang med 

kommentarer til hvert av saksområdene (og hver av rapportene) – jfr. kapitel 4 / figur 5 «Metode for 

sammenstilling og anbefaling» i rapporten «Måloppnåelse og Bane Nor sin anbefaling».  

I stedet har jeg valgt å ta opp de viktigste og mest sentrale spørsmålene i denne saken – og også de 

saksområdene som Bane Nor selv har lagt vekt på i sin anbefaling av Vest og fraråding av (og senere 

også innsigelse mot) Øst. Derved kommer jeg raskt og systematisk «to the point» samtidig som jeg 

henviser til aktuelle områder i utredningene. Jeg henviser også til senere kommentarer og 

tilleggsinformasjon (bl.a. video) fra Bane Nor. Dessuten legger jeg ved en side med lenker til mine 11 

leserinnlegg i HA de siste årene. Disse går rett inn på de aktuelle temaene i saken og i denne 

høringsuttalelsen (som de derfor er en del av). Det samme gjelder lenken til undersøkelsen som ble 

foretatt på åtte tog fra og til Hamar i desember 2016 (se siden med lenker til slutt i min 

høringsuttalelse).  

Innhold:          Side: 

1.0 Utredninger for å unngå innsigelser denne gangen       2 

2.0 Øst er selvfølgelig Øst C           2 

3.0 Samfunnsoppdraget og å velge jernbanetrasé og stasjonsplassering 

              for de neste 100-200 år           2    

4.0 Bane Nor påstår at det blir flere miljøvennlige reiser med Vest      3 

5.0 Innfartsparkering og «parkerings-Kinderegg» ved Vikingskipet      6 

6.0 Bussruter og innfartsparkering          7 

7.0 Knutepunkt, busstasjon og holdeplasser        9 

8.0 Flytte byen, etablere «en ny by» og få en «todelt by» ved en stasjon i Øst?    9 

9.0 Øst gir mange gode og viktige muligheter for Rørosbanen    12 

10.0 Jordvern og Øst          13 

11.0 Åkersvika / Ramsar og Øst        14 

12.0 Hamar og reiseliv – Mjøsa sin betydning inn i fremtiden     15 

13.0 Konklusjon / oppsummering        17 

              Sluttkommentar         19 

              Vedlegg: Mine leserinnlegg i HA 2016-2020      20 
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1.0 Utredninger for å unngå innsigelser denne gangen 

Bane Nor ble pålagt å lage en likeverdig utredning av de aktuelle alternativene denne gangen – både i 

Øst og Vest. De har selv innrømmet å ha gjort en for dårlig jobb sist. Særlig gjaldt dette Øst. Og de 

har også uttalt at nå jobbet de for å utrede slik at det ikke skulle være grunnlag for innsigelser fra 

noen til det arbeidet de gjorde. 

Det har de klart godt når det gjelder Øst. Der har de i alternativ Øst C utredet løsninger som berører 

varig ca. 25 dekar dyrket mark og samtidig lagt banen slik at den i betydelig mindre grad påvirker 

Åkersvika (Ramsar-området). Nå bør det derfor ikke være grunnlag for innsigelser til disse to 

punktene. Jeg kommer selvsagt også tilbake til dette.  

 

2.0  Øst er selvfølgelig alternativ Øst C 

Det er INGEN som ønsker Øst A. Likevel frontes dette alternativet av Bane Nor hele tiden – selvsagt 

sammen med Øst C. Men likevel bidrar dette, på en effektiv måte, til å skape negativt inntrykk av Øst 

generelt. Dette kommer jeg også tilbake til. Men når Bane Nor langt på vei har gjort jobben sin med å 

utrede Øst bedre enn sist, er det utrolig hvor effektivt det har vært å ha med to Øst-alternativer for 

Bane Nor og alle andre Vest-tilhengere! Derved fremstilles det i bilder og tekst (og på Bane Nor sin 

video om saken) på en måte som gjør at mange (som ikke har satt seg så godt inn i saken), sitter igjen 

med inntrykket av at Øst generelt er veldig skadelig både for jordbruksarealene og for 

Åkersvika/Ramsar-området.  

Et ferskt eksempel er brosjyren «Bane NORs anbefaling» som ble delt ut i Bylab Hamar under 

informasjonsmøtet 04.02.20. Der står det «Bane NOR har utredet to stasjonsplasseringer i Hamar: 

Alternativ Vest og Alternativ Øst». I brosjyren står det IKKE noe om at det er to ulike alternativer for 

Øst. Men så plutselig står det følgende (og jeg tar med hele avsnittet i Bane NOR-brosjyren for 

helhetens skyld – og som et bakteppe for resten av min høringsuttalelse): 

Bane NOR fraråder Øst-alternativene fordi stasjonsplasseringen fører til: 

• Færre miljøvennlige reiser 

• Lengre total reisevei for de som bruker toget 

• Flytting av stasjonen vekk fra eksisterende handels- og næringsstruktur 

• Svekket grunnlag for kompakt byutvikling og fortetting 

• Større inngrep i verdifulle deler av Åkersvika naturreservat 

• Nedbygging av landbruksjord av høy kvalitet på Børstad 

Her brukes «Øst-alternativene» for første og eneste gang. Og vi ser tydelig hvordan Bane Nor 

«elegant» omgår at det ene Øst-alternativet er betydelig mindre belastende for både naturreservatet 

og landbruksjorden enn det andre – og etterlater et generelt negativt inntrykk av Øst. Alle punktene 

til Bane Nor ovenfor kommer jeg selvsagt nærmere tilbake.  

Her vil jeg bare presisere at når jeg skriver Øst, mener jeg selvsagt Øst C! 

 

3.0  Samfunnsoppdraget og å velge jernbanetrasé og stasjonsplassering for de neste 100-200 år  

Bane Nor har et samfunnsansvar som er nærmere omtalt i rapporten «Måloppnåelse og Bane Nor sin 

anbefaling» (kap. 6). Ett av hovedpunktene her er «Jernbanen er således et viktig element for å nå 

målet om at veksten i persontransport i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykling og gåing».  
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Det er lett å være enig i dette som et mål. Men det sies IKKE, om dette samfunnsansvaret, at de som 

kan gå til og fra toget, skal være den viktigste målgruppen for jernbanen. Samtidig må vi ta inn over 

oss virkeligheten i en forholdsvis liten by som Hamar. Her er det (som i mange byer) store, viktige 

boligområder rundt bykjernen – noen i gangavstand fra stasjonsalternativene og noen som dekkes 

godt med sykkel eller buss. Og så snart man sitter på en sykkel eller en buss, har noen hundre meter 

forskjell i avstand minimalt å si for den reisende.  

Dessuten er det et godt innarbeidet norsk mål at vi skal «ta hele landet i bruk» og at det fortsatt skal 

være mulig å bo spredt! Alle skal og kan ikke bo i bykjernen med gangavstand til toget! Se nærmere 

om Bane Nor sitt sterke fokus på «5-minutters byen» blant annet i rapporten «Måloppnåelse og 

Bane Nor sin anbefaling» (kap. 5.2 /fig. 6). Alle har heller ikke, av ulike grunner, mulighet til å bruke 

sykkel eller kollektivtransport. Derfor vil vi fortsatt oppfordre til: «Gå, sykle eller kollektivt når du kan 

– bil når du må!».  

Vi bygger nå en jernbane for de neste 100-200 årene. Når jernbanen først er bygget, vil den ikke 

kunne flyttes! Alt annet må tilpasse seg til den jernbanetraséen og den stasjonsplasseringen som blir 

valgt. Dersom det bygges noen hus eller veier som man i ettertid synes bør rives/flyttes, er dette fullt 

mulig - og det gjøres hele tiden. Men jernbanen får vi ikke flyttet!  

Dette betyr at vi nå må tenke langsiktig og ikke «grave oss ned og problematisere på detaljnivå» ut 

fra dagens situasjon eller hvordan vi tror at utviklingen vil kunne bli de nærmeste årene. Selv om vi 

prøver oss med fremskrivninger, prognoser og å «se inn i glasskula», kan vi være ganske sikre på at vi 

bommer ganske grovt.  

Det gjelder den rent fysiske utviklingen av byen Hamar og av hele Hamar-regionen. Bare tenk på 

hvordan det var her for 50 år siden – i 1970! Men det gjelder også den teknologiske utviklingen som 

påvirker vår hverdag på utrolig mange måter. Dette påvirker selvsagt også våre reiser. Det er nok å 

tenke på hvordan vi i dag henter informasjon om reiser, kjøper billetter og betaler med app’er på 

mobiltelefonen. For få år siden skaffet vi oss i stor grad rutetabeller og vi kjøpe billetter i billettluker 

på stasjonen, direkte av konduktøren eller direkte av sjåføren på bussen for å nevne noe. Noe er 

fortsatt mulig selvsagt, men utviklingen går fort.  

Hvem kunne for få år siden tenke seg utviklingen av bysykler og el-sykler av ulike slag? På ganske kort 

tid har dette fått et solid fotfeste mange steder. Og selvkjørende biler og busser kommer. Dette er på 

testnivå og under utprøving – samtidig som lovverk og annet må tilpasses. Men de færreste tror nå at 

dette ikke kommer! For de fleste av oss er det vanskelig å forestille oss hvordan dette vil påvirke våre 

reisevaner lokalt/regionalt. Men det vil være svært ufornuftig å ikke legge rammer nå for at dette vil 

komme. Eller å gjøre valg nå som gjør det vanskelig for kommende generasjoner å gjøre optimale 

valg for utviklingen i fremtiden. Dette er rett og slett en del av samfunnsoppdraget vårt! En jernbane 

i «Øst gir alle muligheter for fremtiden» (se mer om dette i mitt leserinnlegg i HA- 30. januar 2020). 

 

4.0  Bane Nor påstår at det blir flere miljøvennlige reiser med Vest 

Jeg vil påstå det motsatte: at det blir flest miljøvennlige reiser i forbindelse med togreiser, ved å legge 

jernbanetraséen i Øst og stasjonen ved Vikingskipet. Og jeg begrunner dette nedenfor. 

Men først: Bane Nor ser i fagrapport «Prissatte konsekvenser» (Sammendrag på side 6) bl.a. på 

tilbringertid til/fra de to stasjonsalternativene. De har brukt passeren og beregnet hvor mange som 

bor eller har arbeidsplass i bestemte avstander fra stasjonene – og hvor mange meter og minutter 

mer eller mindre de får i avstand og gangtid ved å velge Øst i stedet for Vest.  
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Dette er i Bane Nor sin innsigelse til sine egne utredninger for Øst (sendt inn 30.01.20) satt opp i 

tabellform slik:  

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) 

 

Det er jo helt klart at dette i stor grad er minimale størrelser både i minutter og meter. De aller fleste 

vil ikke reagere særlig på opp til 7 min. ekstra gangtid og mange vil få mindre. 

Når man er på vei til eller fra et tog, legger man bare inn hva som er den tiden man trenger – dersom 

man skal gå og det samme ved andre transportformer. De 16 årene jeg dagpendlet fra Ridabu til 

Oslo, måtte jeg selvsagt bare legge inn at jeg skulle med bil til stasjonen i Hamar sentrum, finne 

parkering (ofte langt borte på pendlerparkeringen) og tilsvarende i Oslo at jeg skulle gå fra Oslo S 

bortover Schweigaardsgate til min arbeidsplass for Norsk Bygdeturisme og Gardsmat / HANEN i 

Landbrukets Hus. For pendlere blir dette fort en vane og andre som reiser av og til, vil også lett 

tilpasse seg avstand/tid til og fra stasjoner.  

Bane Nor sier i sine utredninger at de fleste togreisende fra Hamar reiser langt (inn til Oslo-området) 

– se fagrapport «Prissatte konsekvenser» (kap. 4.4). Som regel utgjør togreisen en meget vesentlig 

del av den totale reisen (både i avstand og i tid). Derfor er det for de fleste ikke noe alternativ for 

eksempel å kjøre bil. Jeg var aldri «fristet» til - når jeg kjørte over E6 ved Midtstranda om morgenen – 

å kjøre ned på E6 for å kjøre bil hele veien til jobben i Oslo. Nei, det skal mye til at pendlere (og andre 

som skal på en forholdsvis lang togreise) ikke oppsøker stasjonen og toget der det finnes. I så fall er 

det nok snarere andre faktorer enn stasjonsplassering (avstand til/fra) som spiller inn. Det kan være 

blant annet billettpriser på togreisen, sitteplasser/komfort eller avgangstider (mange kjører bil til 

Gardermoen når de har svært tidlig eller sen flyavgang/-ankomst, slik at togmuligheter ikke finnes).  

Bane Nor oppsummer selv i sin fagrapport «Prissatte konsekvenser» (kap. 8) under 

trafikantnytte: «Modellberegningene kan modellere reisemiddelvalg på 

hovedtransportmiddelet, men er ikke i stand til å kunne modellere reisemiddelvalg på 

tilbringertransporten i en sammensatt reise. Dette betyr at beregningene i liten grad kan vise 

hvilke alternativ som gir best grunnlag for å oppnå mål knyttet til miljøvennlige reiser lokalt». 

Det er altså stor usikkerhet ved Bane Nor sine egne beregninger omkring «tilbringerreisen» i Hamar. 

Likevel bruker Bane Nor dette som ett av hovedargumentene mot Øst! 

Dersom Vest blir valgt med jernbanestasjon inne i bykjernen som nå, er det viktig å merke seg 

følgende:  

Alle som av ulike grunner må bruke bil til/fra stasjonen, må kjøre helt inn i bykjernen for å 

kunne benytte seg av toget. Dette medfører forurensende utslipp (ikke alle kjører el-bil 

ennå), køer og parkeringsproblemer i sentrum. Det er allerede diskusjoner om Hamar 

sentrum og stenging av gater, kortere gratisparkering (er innført), høyere parkeringsavgifter 

– og snart vil det nok komme ytterlige restriksjoner på bilkjøring i sentrum og kanskje også 

bomring (jfr. hva som nå gjennomføres i Fredrikstad).  

HA skrev 12.12.19: «Stange Sentrumsforening har sett seg lei på at togpendlere og de som har 

arbeidsplasser i sentrum, bruker kundeplasser til langtidsparkering». Med reguleringer med kort 

parkeringstid og høye priser, kan man nok stort sett styre unna disse tilstandene i Hamar sentrum. 

Men likevel vil 200 parkeringsplasser i regi av Bane Nor langt fra være nok i fremtiden (dersom man 
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skal fylle opptil fire tog til Oslo i timen). Dette vil gjøre at det blir ekstra press på andre 

parkeringsmuligheter i sentrum (offentlige og private parkeringsplasser, P-hus m.m.).  

Bane Nor har sagt – og det skjer allerede i noen grad (jfr. hva ordfører Einar Busterud sa på 

Folkemøtet i Hamar Kulturhus 14.01.20) – at de som kommer fra områder som Øvre Vang, Hjellum, 

Ridabu og Ottestad, heller kan kjøre til Stange sentrum, parkere og gå på toget der. Det spørs 

hvordan reaksjonen blir der med sterk økning i antall parkeringer i Stangebyen for å ta toget til/fra 

Oslo-området (jfr. HA-oppslaget ovenfor)? Og miljøvennlig er det heller ikke å kjøre helt til Stange 

sentrum i stedet for å kunne ta toget fra Hamar! 

Ved å legge banen i Øst og få en stasjon med tilhørende parkering ved Vikingskipet, vil man oppnå å 

få mer miljøvennlig reising (reduksjon i miljøskadelige reiser): 

- De som i dag må reise helt inn i sentrum for å parkere og ta toget, behøver ikke å kjøre helt 

inn i sentrum, men kan parkere ved stasjonen ved Vikingskipet. Dette sparer sentrum for 

mye bilkjøring, forurensning, parkerte biler mv.. Dette gjelder også biltrafikk fra Hamar Vest, 

Furuberget, Stavsberg, Nydalen, Ingeberg og andre steder. De fleste vil da spare tid, finne 

lettere parkering mv. ved å bruke Ringgata forlenget ned mot Vikingskipet, E6, Rv. 25 eller 

andre lette adkomstveier mot Vikingskipet. Nye veier vil også bli anlagt etter behov – det er 

jo en jernbaneløsning for de neste 100-200 år vi snakker om.  

- De som skal hente eller sette av passasjerer («kiss and ride») vil tilsvarende spare sentrum 

for denne biltrafikken og hva den fører med seg.  

- De som i dag (og trolig flere i fremtiden) velger å kjøre fra områdene rundt Hamar sentrum 

(som nevnt; Ridabu, Øvre Vang, Bekkelaget/Ottestad og andre) til Stange stasjon, vil kjøre 

vesentlig kortere for å komme til en stasjon ved Vikingskipet. Også dette vil redusere 

bilbruken en god del. 

- Raskere, kortere (mer miljøvennlig) og enklere bilreise til/fra stasjonen ved Vikingskipet, 

skaper også mindre irritasjon blant de som må bruke bil for å ta toget (men har utfordringer 

med parkering i dag og helt sikkert i fremtiden). Derved får vi også mer fornøyde togkunder! 

- De som bor i sentrumskjernen, må selvsagt komme seg til en stasjon ved Vikingskipet. Jeg har 

liten tro på at de som kan gå til dagens stasjon, vil kjøre bil til stasjonen hvis den blir lagt til 

Vikingskipet! Få vil nok starte opp bilen i sentrum, kjøre til Vikingskipet for å betale for 

parkering der før de tar toget. Mange vil kunne gå også til/fra Vikingskipet eller ta en buss. 

- Dessuten vil det finnes en rekke andre alternativer i fremtiden. Vi ser allerede nå hvordan 

bysykler, el-sparkesykler og el-sykler blir mer og mer vanlig (jfr. de nye el-syklene på 

Stavanger stasjon som er inkludert i togbilletten, kan bestilles på en app mv.). Og de 

selvkjørende bussene kommer også etter hvert. Ikke noe av dette har Bane Nor ønsket å ta 

med i sine vurderinger! Og så snakker vi om stasjon og reisetilbud de neste 100-200 årene! 

- Tilsvarende vil det selvsagt bli lette, effektive måter å komme seg til sentrumskjernen - for de 

mange som skal dit. Jfr. Bane Nor sin vektlegging av innpendlingen til Hamar. De vil da ha de 

samme mulighetene som de som skal den andre veien (fra sentrum til stasjonen ved 

Vikingskipet).  

Bane Nor argumenterer med at all biltrafikken inn og ut av sentrumskjernen pga. stasjonen 

(togreisende, henting/levering og annet tilknyttet stasjonen), ikke har noen betydning! Se mer om 

dette i «Måloppnåelse og Bane Nor sin anbefaling» (kap. 7.3). Der står det «Den største 

klimaeffekten av overføringen fra bil til tog kommer med utbyggingen frem til Åkersvika 2026, som 

gir to tog i timen til Hamar og mulighet for fjerntog mot Trondheim annen hver time. Klimaeffekten 

av redusert bil- og busstrafikk fra strekningen gjennom Hamar gir derfor lite bidrag og vurderes 

tilnærmet likt i alle alternativer»!  
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Det er ganske oppsiktsvekkende at Bane Nor ikke ser den store miljø- og trafikkforskjellen for Hamar 

som ligger i å slippe all jernbanerelatert trafikk inn og ut av sentrumskjernen med en jernbane i Øst.  

Med dette mener jeg at jeg har forklart hvorfor det vil bli færre forurensende / miljøskadelige 

reiser ved å legge stasjonen ved Vikingskipet og IKKE flere slik Bane Nor hevder!  

Jeg har også vist hvordan flere får kortere reisetid/reisevei med en stasjon i Øst (slipper kø inn- og 

ut av sentrum, parkeringsproblemer i sentrum av Hamar, reise til/fra Stange stasjon osv.).  

 

5.0  Innfartsparkering og «parkerings-Kinderegg» ved Vikingskipet 

Ved å legge jernbanen i Øst med stasjonen ved Vikingskipet, er det mange forhold som «faller på 

plass» i både et kortsiktig og langsiktig perspektiv når det gjelder parkering. Bane Nor planlegger nå 

for kun 200 parkeringsplasser for den nye stasjonen på Hamar enten den blir i Øst eller Vest. Dette vil 

nok raskt vise seg å være for få.  

Selvsagt kan man ønske og håpe at betydelig flere enn i dag, vil velge sykkel eller kollektivtransport til 

stasjonen når de ikke kan gå. Men det vil alltid være et betydelig antall personer som ønsker å reise 

med tog, men som av ulike grunner er nødt til å bruke bilen til stasjonen. Dersom de først skal bruke 

bil til en bussholdeplass (eller innfartsparkering) for å ta buss til jernbanestasjonen for så å reise med 

tog, har også Bane Nor/Jernbaneverket tidligere sagt at to bytter er for mye!  

Ved å legge jernbanestasjonen ved Vikingskipet og etablere en god og tilstrekkelig parkeringsløsning 

der, oppnår man bl.a. følgende (tre ting som i et Kinderegg): 

- Pendlere og andre togreisende: De togreisende (bl.a. det store antall pendlere fra Hamar og 

Hamar-regionen) trenger parkeringsplasser på dagtid i uka. Da trenger som regel ikke 

Vikingskipet eller Briskeby Stadion parkeringsplasser 

- Vikingskipet og Briskeby Stadion: På kveldstid og særlig i helgene trenger Vikingskipet 

parkeringsplasser og det samme gjør også Briskeby Stadion. Da trenger ikke pendlerne 

parkeringsplassene – jfr. at det er nesten tomt på disse tidspunktene på dagens 

pendlerparkering.  

- Innfartsparkering: Etter hvert må vi regne med (husk at vi snakker om en løsning for de neste 

50-100 år og mer) at det blir restriksjoner på bilkjøring i bykjernen i Hamar, høye 

parkeringsavgifter og/eller svært få parkeringsplasser i sentrum (både for togreisende og 

andre). Bomring vil også kunne bli aktuelt her – det er allerede innført i en del mellomstore 

byer i Norge. Da vil det også på Hamar bli behov for en eller flere innfartsparkeringer i 

utkanten av sentrumskjernen. Ved å legge en innfartsparkering til parkeringsanlegget ved 

stasjonen ved Vikingskipet, kan de som skal inn i sentrumskjernen parkere der. På det 

samme parkeringsområdet som brukes av togreisende og besøkende til Vikingskipet og 

Briskeby Stadion. Med rask og effektiv kollektivtransport (og fremtidens mange muligheter) 

fra denne parkeringen inn til bykjernen eller hvor man skal og tilsvarende den andre veien, er 

det mange ulike brukergrupper som kan bruke samme kollektivløsning. Derved får også 

transportsystemene god kapasitetsutnyttelse og hyppige avganger. Både parkering og 

transport til og fra parkeringsområdet kan her lett tilpasses behov og muligheter inn i 

fremtiden! 

Det ser ut til at det er en «nasjonal strategi» fra Bane Nor at det ikke skal være tilstrekkelig 

parkeringsplasser for de som ønsker å reise med tog! I avisen «Drammens Tidende» 06.02.20 

fortelles på en helside om «En håpløs situasjon». Det innledes med: «Samtlige parkeringsplasser ved 
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togstasjonene i drammensdistriktet er overfylt. Det kommer ikke Bane NOR til å gjøre noe med. I 

løpet av 2020 skal Bane Nor utvide parkeringsplassene ved fem av de til sammen 89 togstasjonene i 

Viken, skriver NRK. Ingen av disse er innenfor gamle Buskerud fylke.» En pendler sier til DT at «de 

som oppfordrer til at alle skal reise kollektivt, møter seg selv litt i døra når det ikke er tilrettelagt for å 

gjøre nettopp det. …. De snakker om at folk må ta mer tog og buss, men når man ikke bor rett ved et 

kollektivt tilbud, hva skal man gjøre da? Det er en håpløs situasjon.» Direktør for stasjoner i Bane Nor 

Knut Øivind Ruud sier til Drammens Tidende at: «Vi er styrt av nullvekstmålet i Nasjonal 

Transportplan, hvor det ikke legges opp til mer biltrafikk.» Og han fortsetter: «Vi får tilbakemeldinger 

fra våre egne og fra kundene, og vurderer hvor behovet er størst.» og «Vi har begrenset med areal 

rundt stasjonene våre. Det er ofte ikke så mye areal igjen som kan brukes til parkering.» 

Den utviklingen vi nå ser ved en lang rekke stasjoner, vil også komme til stasjonene i vårt område. Og 

når man vet at dette vil komme, er det merkelig at man ikke ser at det er mer fremtidsrettet å legge 

stasjonen med parkeringsmulighetene ved Vikingskipet. Der kan man, som omtalt ovenfor, få en 

kombinasjonsbruk av parkeringsarealene som er ganske unik og fremtidsrettet. Ved å opprettholde 

en stasjon i sentrumskjernen som nå, er det «å be om problemer» som er meget godt kjente! Da blir 

det lett at man «tvinger passasjerer som ønsker å reise miljøvennlig, effektivt og behagelig med tog, 

bort fra seg» slik oppslaget i Drammens Tidende viser. Det kan da ikke være meningen – og heller 

ikke miljøvennlig! 

 

6.0  Bussruter og innfartsparkering  

 

Bane Nor synes å problematisere og detaljplanlegge ut fra dagens situasjon her på Hamar. Andre 

steder ser man på muligheter, samspill og hvordan man kan planlegge for kjente og ukjente 

transportløsning som kan samspille med jernbanen fremover på kort og lang sikt.  

I et hvert kollektivtransportsystem hvor tog inngår, er det viktig med samspill mellom buss og 

tog. Mange steder har Bane Nor og tidligere Jernbaneverket gjennomført en god prosess 

sammen med bl.a. det lokale busselskapet. På tidligere Jernbaneverkets nettsider stod det for 

noen år siden om Jærbanen at «Dobbeltsporet vil føre til regionforstørring og flere attraktive 

utbyggingsområder.» Og i utredningene så man på: soneinndeling, konkurranseflater, 

optimal rollefordeling, markedspotensialet, generaliserte reisekostnader (GK), man 

segmenterte målgruppen, så på etterspørselselastisitet og matestrategi – alt for å få et 

«samordnet og helhetlig kollektivtilbud for hele regionen». Dette er omtalt i spesielt to 

rapporter fra gamle Jernbaneverket: «mulighetsstudie for Jærbanen» (Rapport 42/2013) og 

«Jærbanen – matesystem-rapport» utarbeidet for Jernbaneverket av Rogaland 

fylkeskommune, februar 2015. – I ettertid synes det som om jernbanen i Rogaland har fått til 

et meget godt og samordnet kollektivsystem i nært samspill med busselskapet Kolumbus. NRK 

Dagsrevyen hadde 03.02.20 en reportasje om at Kolumbus har fått utviklet og nå setter ut 

750 elsykler over hele Rogaland. Dersom man reiser med buss, båt eller tog, kan man låne en 

av de nye syklene gratis i en time. Det er inkludert i billetten. Og bestilling og styring av 

tilbudet gjøres via en egen app på mobilen! Dette er ett eksempel på den rivende utviklingen 

vi nå ser for å få flere til å reise kollektivt.  

Grunnen til at jeg tar med eksemplet fra Rogaland, er at det er oppsiktsvekkende å se hvordan alt blir 

vanskelig (eller dyrt) ved å legge stasjonen i Øst på Hamar. Dette kommer godt frem i utredningene 

«Andre samfunnsmessige virkninger». Se spesielt kap. 2 om «Mobilitet og tilgjengelighet». Kap. 2.5 

handler om Kollektivtrafikk. Her diskuteres gangavstander til en stasjon i Øst, antall minutter det tar 
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å gå fra dagens holdeplasser og saksing (dvs. overføring) av enkelte av dagens bussruter (slik at det 

kommer innom stasjonen i Øst) m.v..  

I oppsummeringen (kap. 2.5.7) står det om dagens situasjon: «Reisen til stasjonen utgjør en svært 

liten del av det totale antall reiser med bybuss i Hamarregionen.» Ja, og likevel må alle busser 

gjennom Hamar i dag innom Hamar Skysstasjon (busstasjonen). Skal du f.eks. fra Vang Kirke til 

Stortorget, må du være med bussen innom Skysstasjonen som er en avstikker og tar unødig tid når 

det gjelder din reise! Selvsagt vil det for alle busstraseer ofte være «omveier» i forhold til hvor man 

skal.  

Bane Nor synes tydeligvis at «omvei» for bussene til/fra sentrum er et viktig argument mot Øst-

alternativet. De skriver: «For alternativ Øst gir dagens busslinjer (Bybuss Hamar 2020) et mindre 

attraktivt lokalt kollektivtilbud for togreisende, med store gangavstander mellom jernbanen og 

bybuss.» Riktignok fortsetter de: «Omlegging av linjestrukturer for bybusser, evt. supplering med 

matebuss mellom stasjon og sentrum eller lignende direkte transporttilbud, vurderes å være 

nødvending for å gi et godt nok tilbud til togreisende.»  

Så følger: «Felles for alle alternativ linjestrukturer er at linjene må ta avstikkere fra hovedvegen for å 

betjene jernbanestasjonen. Dette gir lang fremføringstid og er ressurskrevende og gir et mindre 

attraktivt bybusstilbud. Det gir også økte kostnader for fylkeskommunen som er ansvarlig for 

lokalbusstilbudet.» 

Snakk om å «grave etter argumenter» mot Øst! Argumenter som ikke er der, fordi sentrale 

busstraséer i de fleste byer går innom viktige bygninger, attraksjoner, boligområder, kollektivtilbud, 

shoppingområder m.v.. Og alt tar tid, «koster penger» og de fleste kommer innom steder de «ikke 

skal til» på vei mot målet! 

Bane Nor legger i meget liten grad vekt på «det store bildet» - at det skal bygges en jernbanelinje og 

etableres en stasjon og et knutepunkt for de neste 100-200 årene og for hele Hamar-regionen. Da 

synes det ganske spesielt å legge hovedvekten på problemer og utfordringer som man ser i en 

detaljplanlegging ut fra dagens situasjon og ruteopplegget fra sommeren 2020. Linjer legges om 

stadig vekk og etter behov, det samme gjelder veger og kollektivtraséer. Og som tidligere nevnt – 

fremtidens kollektivtransport og ikke minst tilgjengelighet, informasjonsflyt og betalingsløsninger vil 

ha en rivende utvikling de neste 50-100-200 årene!  

Even Aleksander Hagen (fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune) sier det meget godt i HA 

16.01.20: «Det er du som tar bussen som legger premissene. Vi skal tilpasse persontransporten i 

fylket til passasjerenes behov.» Og han fortsetter: «Vi er opptatt av at det legges til rette med sykkel- 

og innfartsparkeringer ved kollektivknutepunkt.» Det er akkurat det som er sakens kjerne: Veger og 

bussruter mv. tilpasses i dag og vil selvsagt også i fremtiden bli tilpasset de behovene og de 

mulighetene som foreligger. Og når det i Bane Nor sine utredninger (se mitt avsnitt 4.0 ovenfor) også 

sies helt klart i fagrapport «Prissatte konsekvenser» (kap. 8) at man «er ikke i stand til å modellere 

reisemiddelvalg på tilbringertransporten i en sammensatt reise», blir problematiseringen i kap. 2 om 

«Mobilitet og tilgjengelighet» spesielt betenkelig. Her må man tenke i de store linjene og legge godt 

til rette for fremtiden. Da må man velge Øst som gir alle muligheter til de kommende generasjoner. 

På detaljplanlegging i dag vil vi garantert bomme stygt når det gjelder behov og muligheter i 

fremtiden. 
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7.0  Knutepunkt, busstasjon og holdeplasser 

 

Dagens jernbanestasjon og dagens skysstasjon ligger side om side på Hamar og må tilfredsstille 

betegnelsen knutepunkt slik Bane Nor bruker begrepet. At det ikke har vært mulig å finne en god 

tilrettelegging av taxi-holdeplassen her, viser litt av utfordringen nå og i fremtiden med å ha et 

større, plasskrevende knutepunkt midt i sentrumskjernen i en by. Særlig krevende blir det når man 

også er avhengig av parkering der, for at flest mulig skal få anledning til å bruke tog når det er behov 

for dette.  

Hva består så dette knutepunktet av? En jernbanestasjon er greit, men hva er en skysstasjon eller en 

busstasjon i dag? Hvilke behov har de reisende der som skysstasjonen/busstasjonen skal løse. Ser vi 

på dagens busstasjon, er den i virkeligheten en samling av holdeplasser med enkle takoverbygg og 

info-tavler. Dette viser selvsagt at mange ulike bussruter er innom her, noe som gir en rekke 

overgangsmuligheter mellom bussruter i tillegg til nærheten til jernbanestasjonen. Dette synes å 

dekke dagens behov for jernbane-/buss-knutepunkt for de reisende rent bytte-teknisk.  

Det er viktig å huske at vi i dag har app’er på mobiltelefonen – bl.a. den meget praktiske «Entur» i 

tillegg til de enkelte transportleverandørenes app’er. Det gjør det meget enkelt å få oversikt over 

tider for busser og tog i Hamar-regionen, traséer for busser, holdeplasser og å betale for reisen. Alle 

må selvsagt ikke til busstasjonen for å ta bussen i Hamar sentrum. Man går på og av bussen der det 

er mest praktisk som på CC Hamar, Stortorget, Hamar Skysstasjon eller andre steder. Og man kan 

også bytte busser på andre steder enn Hamar Skysstasjon. På de fleste holdeplasser i sentrum finnes 

det oversiktlige info-tavler som oppdateres kontinuerlig. Og som sagt holder også app’en Entur og 

transportselskapenes egne app’er oss oppdatert til en hver tid. Og denne informasjonsteknologien 

utvikles stadig – vi har bare sett begynnelsen! 

Et godt eksempel på hvor lite viktig den fysiske busstasjonen/skysstasjonen er for mange reisende, 

ser vi i Drammen. Der går de meget viktige bybussrutene 3, 4 og 5 rett gjennom sentrum – både over 

og i gatene rundt Bragernes Torg. De samme rutene går også over Strømsø Torg (med en viktig 

holdeplass utenfor jernbanestasjon – og hvor det også er taxiholdeplass). Disse meget sentrale 

bybussene kjører ikke innom Busstasjonen i Drammen som ligger like bortenfor Strømsø Torg. Alle 

busser må ikke innom en busstasjon/skysstasjon. Det viktige er at bussene dekker de reisendes 

behov! 

Bane Nor gjør det til et poeng i sine utredninger at Innlandstrafikk ikke ønsker å flytte sin 

busstasjon/skysstasjon til en jernbanestasjon i Øst, men vil ligge i bykjernen som i dag. Ja, hva så? 

Innlandstrafikk legger selvsagt opp sine ruter, holdeplasser, overgangssteder m.v. slik det er mest 

praktisk og publikumsvennlig til enhver tid. (jfr hva fylkesordføreren i Innlandet fylkeskommune sa i 

HA nylig - se punkt 6.0 ovenfor).  

Selv om de reisende er opptatt av en mest mulig effektiv reise fra A til B, mener Bane Nor at vi i Øst 

må bygge opp «en ny by», «flytte byen» eller «bygge opp en bykjerne ved knutepunktet – i 

konkurranse med dagens bykjerne»! Dette tar jeg opp i neste avsnitt. 

 

8.0  Flytte bykjernen, etablere «en ny by» og få en «todelt by» ved en stasjon i Øst? 

Bane Nor har sagt og skrevet i en rekke sammenhenger at Øst vil konkurrere med og svekke dagens 
sentrum i Hamar. Vi ser i fagrapporten «Andre samfunnsmessige virkninger»:  

- Ny stasjon i øst: En stasjon i alternativ Øst ligger i randsonen av sentrum, og det vil være 
krevende å bygge en ny levende by utenfor det som er selve byen (Kap. 3.8.3. side 183). 
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- Alternativ Øst prioriterer nye fortettingsområder som vil konkurrere med sentrum, og i andre 
scenarioer enn ved høy vekst og høy aktivitet kunne både drenere og utarme det etablerte 
sentrum  

- En by på størrelse med Hamar er sårbar for utvikling og flytting av tilbud til utenfor eller i 
utkanten av sentrum. 

 
I Bane Nor sin video om utredningene «Mini-dokumentar om jernbanesaken på Hamar» finner vi 

disse påstandene (se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=82FcEhb4k3g ) 

- Utvikle dagens sentrum eller prøve å bygge nytt ved Vikingskipet. Dette krever at det nye 

sentrum blir prioritert foran utvikling og vedlikehold i eksisterende sentrum. 

- Med ny stasjon i øst må en derfor velge om en vil utvikle dagens sentrum eller prøve å bygge 

nytt ved Vikingskipet. 

- Dette krever at det nye sentrum prioriteres foran utvikling og vedlikehold av eksisterende 

sentrum. 

- Dette vil flytte en av de sentrale driverne for aktivitet i byen. 

- To bykjerner vil svekke det historiske sentrum. 

- Dette vil endre forutsetningene for å drive handel i sentrum ved at byens aktivitet blir flyttet 

mot øst. 

 
Rapporten «Måloppnåelse og Bane Nor sin anbefaling» sier (kap. 5.2): «Til sammenligning vil 

alternativ Øst bidra i negativ retning for byen med risiko for en todelt by». 

Alt dette reiser en rekke spørsmål: 

- Har området rundt dagens stasjon vært en magnet for næringsutvikling og skapt liv og mange 

nye etableringer i området? Hvorfor står da lokaler der ledige og jernbanerestauranten har 

ikke hatt drift på meget lenge? Er det ingen som ønsker å drive der, til tross for at det – ifølge 

Bane Nor – må ligge «midt i smørøyet? 

- Bruker virkelig de togreisende til og fra Hamar i stor grad butikker, restauranter og 

kulturtilbud direkte i forbindelse med togreiser til og fra Hamar? Min erfaring både som 

dagpendler til Oslo i 16 år og fra en rekke samtaler med næringsdrivende i sentrum (butikker, 

restauranter mv.), er at de togreisende stort sett er opptatt av å komme seg til og fra togene 

på Hamar. Når de så er «på plass» i Hamar eller utenfor Hamar), kan de komme for å handle, 

gå på restaurant, bruke kulturtilbudene o.s.v..  

- Er det virkelig aktuelt å flytte etter til en ny jernbanestasjon ved Vikingskipet for mange 

næringsdrivende i Hamar sentrum (butikker, restauranter osv.)? Jeg har enda ikke sett ett 

eneste leserinnlegg eller snakket med en eneste en som sier at de vil flytte ut av dagens 

sentrum og etter til den nye stasjonen, dersom jernbanestasjonen flytter til Vikingskipet! 

Hvorfor i all verden skulle de det?  

- Flere virksomheter har de senere år flyttet seg stadig lengre vekk fra Hamar stasjon! Blant 

annet Politiet og Statens Vegvesen (som er sammen med flere i den forholdsvis nye 

kontorblokken ved Utstillingsplassen). Og tilsvarende synes det ikke å ha vært det store 

presset for å kunne etablere seg så nær stasjonen i Hamar som mulig! Vil dette plutselig 

endre seg fordi togene går raskere eller det kommer og går flere tog enn i dag?  

- Om noen kontorvirksomheter som IKKE direkte har betydning for utelivet, handel, 

kulturtilbud og aktiviteter/opplevelser i Hamar, finner at de har så mange ansatte eller 

forretningsforbindelser som bruker tog at de ønsker å flytte etter jernbanen bort til 

Vikingskipet, vil dette ikke gå ut over bylivet og den attraktive Mjøsbyen vi da vil få. Og de 

som da evt. flytter østover i byen og nærmere jernbanestasjonen, kan dessuten ha tatt med i 

https://www.youtube.com/watch?v=82FcEhb4k3g
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beregningen at de da også får bedre parkeringsmuligheter for ansatte og kunder, rimeligere 

tomter/husleie og lettere adkomst fra/til hele Hamar-regionen med bl.a. E6, Rv 25 like ved.  

- Jeg har ikke tro på at de næringsdrivende – og i hvert fall ikke de som leverer handel og 

utelivsnæring (restauranter, barer, kulturtilbud mm) – har spesielt stor lyst til å flytte etter 

jernbanestasjonen om den flytter til området ved Vikingskipet. Det er mye mer trolig at de 

næringsdrivende har lyst til å være med på den gode, spennende utviklingen som Hamar vil 

få når byen endelig er kvitt jernbanen mellom byen og Mjøsa og kan åpne seg som ingen 

annen Mjøsby kan!  

- Jeg vil påstå at det er «tilgang til Mjøsa uten jernbanen i mellom» som vil være en av de 

virkelig store «driverne» for utvikling av Mjøsbyen Hamar og ikke hvor jernbanestasjonen 

ligger, slik Bane Nor påstår (jfr. videoen m.m.). 

Jeg kan ikke se at det er gjort noen form for undersøkelse blant de næringsdrivende for å kartlegge 

om de virkelig er opptatt av å ha stasjonen så nær som mulig? Og om det er gjort, er det viktig å skille 

mellom hva slags virksomhet dette er. Som nevnt er det først og fremst handel, servering 

(restauranter m.v.), personlig tjenesteyting og aktiviteter/opplevelser inkl. kulturopplevelser som er 

viktige å ha i sentrumskjernen. Det er disse som skaper det bylivet som vi ønsker og trenger i byen 

vår.  

Det holder ikke å bruke passeren og slå sirkler for så å telle opp antall virksomheter og ansatte 

innenfor ulike gangavstander! Er disse avhengige av (eller har mye omsetning på grunn av) at de har 

jernbanestasjonen så nær som mulig? Eller kanskje de har mange ansatte som bruker tog til/fra 

jobb? Jeg kan ikke se at det er gjort noen slike undersøkelser i Hamar. Slik jeg ser dette, bygges det 

mye på teori og forskning fra andre steder i Norge og utenlands som har svært begrenset, liten eller 

ikke noen relevans for situasjonen her i Hamar.  

Det ville vært svært enkelt å gjøre noen undersøkelser f.eks. på de større arbeidsplassene i Hamar 
som Hamar kommune (kommunehuset), CC Hamar, Høgskolen og kanskje også Hamar Sykehus, 
Norsk Tipping med flere. Der kunne man bl.a. spurt hver ansatt om vedkommende brukte tog til og 
fra jobb. Og også den såkalte «reiseelastisiteten» kan man forsøke å finne litt ut om. Det vil si at man 
kan spørre de som bruker tog i dag: «Dersom stasjonen flyttes fra dagens plassering til området ved 
Vikingskipet, vil du da slutte å reise med tog som nå?» Jeg kan ikke se at noe slikt er gjort, selv om 
det hadde vært svært enkelt og rimelig å gjennomføre.  
 
Rapporten fra Bane Nor om «Erfaringer med endret stasjonsplassering» er et vedlegg til 
fagrapporten «Andre samfunnsmessige virkninger». Den er meget interessant og aktuell for Hamar. 
Der sies det blant annet: «En urban stasjonsplassering defineres i litteraturen av en stasjon med 
gangavstand fra byens sentrum på under 900 meter. Her finner vi dagens stasjon, samt alternativ 
Vest.» Altså ligger Alternativ Øst like utenfor kravet om å være en urban stasjon!  
 
Videre sier rapporten: «En semiurban stasjonsplassering defineres som en stasjon som ligger lengre 
fra sentrum, men fremdeles med gangavstand til et bydelssentrum. Her finner vi alternativ Øst, med 
bydelssentrum definert som CC Mart’n. Byens sentrum med gågater og torg ligger utenfor 
gangavstand til alternativ Øst.» Viktig å merke seg her, er at det ikke er snakk om et «løsrevet 
bydelssentrum», men et bydelssentrum som er en del av sentrumsområdet i Hamar! 
 
Den samme rapporten understreker også: «KTH-studien viser at en jernbanestasjon i seg selv i liten 
grad bidrar til å gjøre nye områder attraktive for utvikling selv om tilgjengeligheten er god.» Og 
videre: «Sentrum vil fremdeles være mest attraktivt for nærings- og boligutvikling.» - Dette er viktig 
fordi det viser at det er lite hold i å påstå at vi vil få et «todelt sentrum» eller at «byen vil flytte etter 
til den nye stasjonen» slik Bane Nor forsøker å skremme med! Det er all grunn til at de aller fleste 
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ønsker å være med på den spennende og gode utviklingen Mjøsbyen vår vil få når vi endelig er kvitt 
jernbanen mellom bysentrum og Mjøsa.  
 
«Et viktig funn i studien» – sier den samme rapporten – «er at en urban plassert jernbanestasjon ikke 
er noen garanti for positive effekter rundt antall reisende eller for et steds utvikling.» - Ettersom 
Hamar stasjon i dag har Mjøsa på den ene siden og sentrum og de togreisende på den andre, er også 
en av rapportens omtaler fra Sverige interessant: «Örnsköldsviks stasjon ligger svært nære sentrum, 
men ettersom det ikke er mange målpunkter på vestsiden av stasjonen (pga. fjell) har man ingen 
naturlig gjennomstrømning av mennesker gjennom stasjonen.» På Hamar får vi ingen (eller svært få) 
besøkende og togreisende inn fra Mjøsa! 
 
 
9.0  Øst gir mange gode og viktige muligheter for Rørosbanen 

Øst er selvsagt den eneste løsningen som gir muligheter for fremtiden når det gjelder å kunne få 

direkte tog Oslo – Hamar – Elverum – Rena – Tynset – Røros – Trondheim. Både passasjertog og 

godstog som kan kjøre hele veien eller bare deler av den, uten å måtte endre kjøreretning eller flytte 

lokomotivet til andre enden av togsettet på Hamar, vil være en viktig og fremtidsrettet mulighet. Ikke 

minst når vi tenker miljøvennlig og effektiv transport av passasjer og gods. For Østerdalen og miljø- 

og trafikksikkerhet, vil det være spesielt viktig å få mest mulig gods bort fra veg.  

Også dette problematiserer Bane Nor så godt som mulig. Hele muligheten og forslaget forsøker de å 

«legge dødt» med blant annet følgende argumenter: 

- Det blir for kostbart. 

- Det er ikke marked for dette.  

- Det vil uansett bli behov for å bytte tog for de togreisende. Med direkte tog f.eks. Oslo – 

Hamar – Elverum, så må alle som skal videre med tog oppover Østerdalen, bytte tog i 

Elverum. Dette kommer altså i stedet for å bytte på Hamar. Trolig vil de heller bytte tog på 

Hamar, for her vil det gå mange flere tog mellom Hamar og Oslo. 

- Det må gjøres tekniske utbygginger på banen mellom Hamar og Elverum og også andre 

steder. Dette ligger ikke inne i noen planer eller prioriteringer i dag.  

- Dette ligger ikke inne i Inter-City- utbyggingen. 

Jada, alt dette er forståelige og reelle motargumenter. Men det som ikke Bane Nor ser – men mange, 

mange andre ser – at det er nå det er mulig å legge grunnlaget og gi muligheten for dette en gang i 

fremtiden.  

Når det gjelder å få mest mulig gods over fra vei (særlig fra den sterkt belastede Rv. 3) til bane, er 

dette høyst aktuelt i dag. Her er det mange fordeler ved å satse på Rørosbanen fremover. Og da 

åpnes det også muligheter for persontrafikk – alt etter markedsmulighetene og den politiske viljen.  

Om det er aktuelt med persontog Oslo-Hamar-Elverum i første omgang, eller om noen tog skal 

fortsette videre oppover gjennom Østerdalen til Tynset, Røros eller kanskje helt til Trondheim, må 

elektrifisering av Rørosbanen, nye tog med andre typer motorer, marked, miljøønsker og 

togdrivere/myndighetene avgjøre.  

Noen av fordelene med å ha denne muligheten er: 

- Redusert reisetid til/fra Oslo 

- Mer behagelig, tiltrekkende og miljøvennlig reiseopplevelse 
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- Ikke bare de som bor helt inn til Rørosbanen, men også de som bor i hele Nordre og Østre 

Hedmark (inkl. Folldal, Engerdal, Trysil og Øvre Solør) får med dette rask, enkel og 

miljøvennlig reisemulighet til/fra Oslo-området.  

- Fleksibel løsning når det gjelder hvor langt en eventuell pendel fra Oslo mot Elverum og 

Østerdalen skal gå. Marked, økonomi og politisk vilje er blant det som er med på å bestemme 

dette. 

- Østerdalen kan være en reserveløsning også for Dovrebanen. Når eller hvis det går ras, er 

flom eller annet som gjør at Dovrebanen blir stengt i kortere eller lengre tidsrom, kan 

trafikken gå via Rørosbanen til Trondheim.  

- Rørosbanen bør bli en meget viktig bane for godstransport mellom Oslo og Trondheim. 

Kravet om å få mer gods bort fra vei og over på bane vil kunne fremskynde denne satsingen.  

Dette er altså en forholdsvis enkel og rimelig tilrettelegging for denne muligheten som oppnås ved å 

legge jernbanen i Øst med stasjon ved Vikingskipet. Den fulle finansieringen av dette videre, kan og 

vil kanskje ikke komme nå med det første. Det er heller ikke det viktige. Det som ER viktig, er altså at 

denne muligheten ligger der hvis eller når det er ønskelig og økonomisk vilje til å gjennomføre dette. 

Denne muligheten må vi ikke ta fra kommende generasjoner. Kanskje kommer ønsket og behovet før 

vi aner eller tror? 

 

10.0  Jordvern og Øst 

Jordvern er viktig! Jeg har vokst opp på gård på Flisa og er en av de odelsgutter som ikke ønsket å bli 

bonde. Men nærheten til landbruket og fokus på å dyrke jorda og ta vare på landbrukets og Bygde-

Norge sine ressurser og muligheter, sitter godt forankret hos meg. Gjennom mine 45 år i norsk 

reiseliv, bl.a. på regionplanet ved Turistkontoret for Valdres og Jotunheimen, på fylkesplanet som 

reiselivssjef i Hedmark og på riksplanet bl.a. som daglig leder i Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, har 

jeg alltid jobbet godt og tett med landbruket og Bygde-Norge samlet sett. Dette gjør at jeg er opptatt 

av å ta godt vare på matjorda her i landet! 

Dyrket mark er under sterkt press i Norge. Det er stadig nye, store og viktige utbyggingsprosjekter 

som forsøker (og i stor grad lykkes med) med å omdisponere dyrket mark. Det er nok å se rundt oss 

her på Hedmarken. Når vi reiser Rv. 25 fra Hamar til Elverum ser vi helt tydelig hvordan store 

landbruksområder i Løten har måttet vike for vegutbygging. Og det samme ser vi med E6-

utbyggingen gjennom Stange og Ringsaker. Og alt dette gjelder vegutbygging!  

Samtidig må vi ha med i «regnestykket» at man selvfølgelig ikke «tar» matjord slik at den «blir 

borte». Både i Norge og internasjonalt har man nå lang og god forskning og erfaring med å ta vare på 

matjorda og å bruke den igjen (f.eks. oppe på kulverter og andre steder hvor den er egnet). Både 

Statens Vegvesen og Bane Nor (og tidligere Jernbaneverket) jobber kontinuerlig sammen med 

forskningsmiljøer og landbruket for å få best mulig resultater ved matjord som flyttes og brukes om 

igjen. Bondebladet, Nationen og andre har gjennom årene hatt en rekke artikler om dette. I svært 

mange tilfeller tar det få år før man får like god avling igjen som man hadde tidligere.  

Når vi snakker om traséer for miljøvennlig jernbane for de neste 100-200 årene, er det heller ikke til å 

unngå at dyrket mark også der må omdisponeres av og til. Det ser vi blant annet i Stange. I Hamar 

har Bane Nor nå endelig utredet Øst slik at det kreves minimal omdisponering av matjord. Nå er det 

snakk om 25 dekar dyrket mark. Dessuten kjenner Bane Nor, og mange andre, godt til at det 

foreligger en meget gjennomarbeidet og praktisk gjennomførbar plan og modell for løsning i Øst fra 

tre erfarne Hamar-karer: sivilarkitekt Kjell H. Bjørklund, sivilingeniør Gunnar Skjeset og ingeniør 

Asbjørn Opaas. Med deres løsning kreves det ikke omdisponering av noe matjord i det hele tatt. Den 
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er heller ikke fordyrende for prosjektet. Samtidig er den også mer skånsom for Åkersvika enn Bane 

Nor sin Øst-utredning (se 11.0 nedenfor her).  

Bønder er vant til at det av og til er helt nødvendig å omdisponere matjord. Det må de også gjøre selv 

noen ganger for å videreutvikle gårdsdriften m.v. – noe de har rett til etter Jordloven.  

Her er det snakk om å omdisponere mellom 0 og 25 dekar dyrket mark på Hamar for å få: 

- en miljøvennlig jernbane for de neste 100-200 årene 

- en stasjon som ligger meget godt tilgjengelig også for de fleste gårdbrukere i regionen 

- frigivelse av det meget verdifulle området jernbanen nå beslaglegger mellom byen og Mjøsa 

(bønder har god innsikt i og er vant til å forvalte natur- og kulturmark) 

- bedre jernbanetilbudet for kort og lang sikt for en betydelig del av Bygde-Norge på Østlandet (hele 

Midtre- og Nordre Hedmark). Se også avsnitt 9.0 ovenfor om Rørosbanen og mulighetene når vi 

velger Øst-alternativet). 

Med disse argumentene – og bakteppet av hva som har skjedd og skjer i Stange, Løten og Ringsaker – 

bør det være stor forståelse for at Øst er den beste løsningen på Hamar.  

«Bondebladet» skriv 02.01.20 - uten at det har noen direkte betydning for trasévalget – at «Kornet er 

utsatt». AgriAnalyse har skrevet rapporten «Arealutvikling og arealbruk». Der står det at i perioden 

2004-2018 har kornarealet gått ned med 460.000 dekar her i landet. Kornarealet på Østlandet har 

vært og er selvsagt svært utsatt. AgriAnalyse fastslår i rapporten at det bare er fem kommuner på 

Østlandet som har økt kornarealet i perioden, og den eneste kommunen nord på Østlandet som har 

klart dette er Hamar! Alle andre kommuner i det som nå er Innlandet fylke, har hatt til dels meget 

kraftig nedgang i kornarealet. Dette har jeg tatt med her for å sette arealet det er snakk om på 

Hamar i perspektiv. 

Alt dette er selvfølgelig bønder i regionen, Bondelaget, Senterpartiet og Fylkesmannen i Innlandet 

klar over ettersom det har vært så sterkt fokus på dyrket mark ved en jernbanetrasé i Øst. 

 

11.0  Åkersvika / Ramsar og Øst 

Vi har klare forpliktelser til å ta vare på spesielle naturområder. Åkersvika er et slikt område og der 

har vi forpliktelser blant annet gjennom Ramsarkonvensjonen. Samtidig ligger området i et meget 

sentralt område på Hedmarken hvor det gjennom årene har vært en rekke tiltak som har måttet 

tilpasse seg Åkersvika. Det siste er utvidelsen av E6 til firefelts veg og på tvers av E6 kommer Rv. 25 

som også utvides til firefeltsveg gjennom Åkersvika-området – over Midtstranda og Disenbrua.  

Det er en meget omfattende utbygging som nå foregår. Dette foregår selvsagt med godkjennelse fra 

alle berørte myndigheter (Fylkesmannen m.fl.). Her har man tydeligvis funnet gode, avbøtende tiltak 

som kan forsvare den utbyggingen som gjøres. 

Når det gjelder jernbanetrasé i Øst, har Bane Nor nå utredet en løsning som berører 

naturverninteressene i Åkersvika mindre enn tidligere. Og med løsningen som sivilarkitekt Kjell H. 

Bjørklund, sivilingeniør Gunnar Skjeset og ingeniør Asbjørn Opaas har kommet med (se avsnitt 10.0 

ovenfor), vil enda mindre av Ramsar-området bli berørt.  

Samtidig kan alle se den omfattende gravingen og utfyllingen som nå foregår ved Disenbrua i 

forbindelse med ny, firefelts Rv. 25 inn mot Hamar. Svært mange undrer seg over at dette kan gjøres, 

når det i forbindelse med jernbanetrasé i Øst understrekes hvor sårbart og viktig akkurat dette 

området av Åkersvika er!  
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Mye kan tyde på at kanskje området av Åkersvika ved Disenbrua ikke er så enormt viktig likevel? Og 

dersom området fortsatt er svært viktig, må man ha funnet gode, avbøtende tiltak som kan forsvare 

dagens Rv. 25-arbeider. I så fall bør disse også gjelde for jernbaneutbyggingen i Øst. Tilsvingene vil 

komme akkurat i det samme området som Rv. 25-arbeidene nå foregår.  

Dette betyr at det ikke akkurat er noe «jomfruelig område» av Åkersvika vi har med å gjøre ved 

Disenbrua. Og når det har vært mulig å bygge ut firefelts Rv. 25 der slik det nå gjøres, bør det også 

være mulig å gjøre arbeidene som trengs i forbindelse med jernbanetraséen i Øst i akkurat det 

samme området. Jeg kan ikke forstå at miljøverninteresser og -myndigheter (bl.a. ved Fylkesmannen) 

skal kunne komme med innsigelse og motstand mot jernbanen i Øst, men ikke mot Rv. 25-

utbyggingen samme sted.  

 

12.0  Hamar og reiseliv - Mjøsa sin betydning inn i fremtiden 

Som reiselivsmann gjennom et langt yrkesliv (nå pensjonist), kan jeg ikke unnlate å si noe om Hamar 

som reiselivsby i fremtiden – sett i lyset av jernbanediskusjonen. Det er meget «hard kamp om 

turistene». Det har det alltid vært og det blir ikke lettere å skille seg ut og «ta markedsandeler» i 

fremtidens reiseliv. Mange faktorer spiller inn her, men en meget viktig faktor er å ha eller skape det 

helt spesielle – det «ingen andre har» og som turistene ønsker å oppleve!  

I Norge er vi spesielt opptatte av og ser mange muligheter innen, natur- og kulturbasert reiseliv. 

Aktiviteter og opplevelser av ulike slag utvikles hele tiden. Naturgrunnlaget vil alltid være en viktig 

del av hva som kan og bør utvikles.  

Byutvikling og reiselivsutvikling kan fint gå hånd i hånd. En by som er tiltrekkende, attraktiv og som 

skiller seg ut på en positiv måte, slik at turister gjerne kommer til byen, den er som regel også en by 

som innbyggerne liker, trives i og er stolt av! Derved får man en selvforsterkende spiral; en attraktiv 

by for turister, stolte og fornøyde innbyggere i byen og i regionen og da er det gjerne også flere som 

ønsker å flytte til byen for å bosette seg der! 

I Hamar har det en stund vært snakket om hva som er Hamars «herlighetsverdier» - Hva er det vi 

som bor her setter spesielt stor pris på og som også er med på å gjøre byen vår attraktiv for 

besøkende? Svært mange trekker frem Mjøsa som noe av det første man tenker på og nevner.  

Tenk deg at Hamar IKKE hadde hatt jernbane til byen i dag og det så skulle legges jernbane gjennom 

Hamar. Hvor ville vi da ha lagt banen? Jeg er ganske sikker på at så godt som ingen, ville ha foreslått å 

legge den mellom byen og Mjøsa! Det er faktisk det samme valget vi nå står over for! Nå har vi 

anledning til å rette opp igjen den feilen som ble begått den gang banen ble lagt her – og som mange 

var i mot også den gangen.  

Jeg har reist mye her i landet og rundt i verden ellers (ofte med tog eller buss i de ulike landene). Og 

jeg har selvfølgelig aldri latt være å reise til en by fordi jernbanestasjonen ligger for langt fra sentrum. 

Og i by etter by ser vi nå at det er områdene ned mot elver, innsjøer og sjø/hav som er attraktive, 

som renoveres og hvor det bygges nye, spennende parker, aktiviteter, serveringssteder og andre 

tilbud for både lokalbefolkningen og de besøkende. Noen eksempler som mange kjenner til, er 

utviklingen i forhold til vann i Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Trondheim, København, Liverpool, 

Amsterdam og Cordoba i Spania. I disse byene er det ikke jernbanestasjonen som er reisemålet, 

attraksjonen eller som vi sier i reiselivet «reason to go»! Nei, disse byene har utviklet eller er i ferd 

med å utvikle spennende tilbud og muligheter i tilknytningen mellom byene og vannet. Det er altså 
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vann som er en av de aller viktigste «driverne» i byutviklingen der. Og turistene og de fastboende 

strømmer til disse områdene! 

Mange byer har en motorvei eller en jernbane – noen til og med begge deler – mellom byen og 

vannet. De fleste av disse byene ville helt sikkert gjerne ha vært kvitt denne barrieren, men det er 

ofte en utenkelig tanke at man skal kunne flytte dette. Så da må man tilpasse seg og gjøre det best 

mulige ut av det.  

Akkurat nå er vi i den unike situasjonen her på Hamar at vi kan velge om vi vil fjerne jernbanen helt 

fra strandsone eller ikke. Mange, mange misunner oss den muligheten. Nå er det spørsmål om vi 

griper denne muligheten nå som vi først har fått den! 

 

Ved at vi kan åpne byen rett ned mot en lang strandlinje uten jernbane, har byen et meget godt 

utgangspunkt for å kunne tilby noe ekstra – det som gjør byen spesiell og attraktiv både for oss som 

bor her og for tilreisende.. Hamar har allerede en rekke gode attraksjoner og severdigheter som er 

meget bra og som gjør mye for stadig å være aktuelle og tiltrekkende.  

Ingen annen by har mulighet til å få byen helt ned til Mjøsa uten noen form for barriere! Det bred 

enighet om at nettopp Mjøsa, med alle opplevelser, aktiviteter og muligheter fremover, er noe av det 

mest unike ved Hamar. Uten jernbanen foran byen, har vi ALLE muligheter i all fremtid.  

Bane Nor sin konsekvensutredning «Ikke-prissatte fagtemaer» er et meget viktig dokument i denne 

sammenhengen. Den behandler fem sentrale tema: 

- Landskapsbilde 

- Friluftsliv og byliv 

- Kulturmiljø 

- Naturmangfold  

- Naturressurser 

Her har man gjort en god, helhetlig vurdering av hva dette handler om. I utredningen har man 

forstått at valget ikke står mellom dagens situasjon og hva Øst- og Vest-alternativene medfører av 

endringer i forhold til i dag. Nei, her har man forstått at det er snakk om at Øst betyr at jernbanen 

fjernes helt fra Vest – akkurat som om det ikke hadde vært noen jernbane til Hamar fra før (jfr. 

tanken ovenfor).  

Selvsagt skal vi bevare og gi vår flotte stasjonsbygning og andre jernbanebygninger ny, spennende og 

interessant bruk i fremtiden (slik mange andre byer i verden også gjør med flotte historiske og 

kulturelt viktige bygninger). Tidligere har Bane Nor også sagt at driftsbasene skal ut av byene rundt 

om i Norge. På Hamar har det vært formålstjenelig å beholde denne inntil videre, men på sikt er det 

grunn til å tro at driftsbasen også på Hamar flyttes ut av bykjernen.  

De fem punktene ovenfor sammenfattes (kap. 7.1.8 og 7.2) med at Øst rangeres best og Vest dårligst. 

Dette er helt klare svar på hva disse verdiene betyr for Hamar. Bane Nor klarer imidlertid i sin 

sammenstilling og vektlegging av de ulike rapportene å vektlegge disse fem svært viktige punktene 

slik at de ikke får betydning for deres konklusjon!  

Men både for lokalbefolkningen og tilreisende er dette helt sentrale verdier. De fem punktene 

inneholder svært mye av kjerneverdiene for et godt bo- og arbeidsmiljø. Og her finner vi, som nevnt 

ovenfor, også basisen for utviklingen og markedsføringen av mange av de aktiviteter og opplevelser 

som turister kommer til Hamar for å oppleve!  
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13.0 Konklusjon / oppsummering 

Jeg har ovenfor tatt for meg noen av de sentrale grunnene til at Øst er det eneste gode, 

fremtidsrettede valget for ny togtrasé og stasjonsplassering. Her vil jeg oppsummere dette.  

De viktigste grunnene til at Øst må velges:  

- Hamar blir endelig helt kvitt jernbanesporene som i dag ligger som en barriere mellom byen 

og Mjøsa. 

- Mjøsbyen Hamar kan utvikles i hele sin lengde langs Mjøsa nordvestover fra Espern uten å 

måtte ta hensyn til jernbanespor, kulvert, broer/underganger og annet som ellers hadde 

måttet styre byens utvikling for all fremtid. For områdene Espern og Tjuvholmen vil det være 

en klar fordel å ikke «stenges ute» fra resten av Hamar ved at de blir nødt til å bruke 

bestemte løsninger med bro/undergang til/fra Hamar sentrum.  

- Øst gir en fremtidsrettet jernbanestasjon for hele Hamar-regionen med tilstrekkelig areal for 

å kunne utvikle stasjonsområdet i Øst til et godt trafikknutepunkt. Her er det plass til 

jernbanestasjon, bussholdeplasser, taxiholdeplasser, sykkelparkering, bilparkering og plass 

for stopp og parkering for turistbusser og ekspressbusser (som i dag ikke kjører innom 

Hamar). Her vil det være betydelig lettere å tilpasse tilbudene og arealbruken til fremtidens 

krav og behov når det gjelder trafikknutepunkt for Hamar de neste 100-200 årene enn det vil 

være midt i sentrumskjernen.  

- Fremtidens knutepunkt blir ikke hva de har vært til nå! De vil alltid tilpasse tilbudet til hva de 

reisende har behov for! I Bane Nor sin rapport «Måloppnåelse og Bane Nor sine 

anbefalinger» sies det i kap. 5.2: «… og endrer dagens knutepunkt til en holdeplass. 

Lokalisering av stasjon ved Vikingskipet vil ikke fremme Hamars utvikling generelt, samtidig 

som byen går fra stasjonsby til en by med togstopp uten sentrumsfunksjoner.» I sin 

innsigelse mot Øst av 30.01.20 skriver Bane Nor: «I østalternativet flyttes stasjonen fra 

sentrum og gjør stasjonen til et byttested i stedet for et knutepunkt». - Jeg synes det er 

skremmende at Bane Nor ikke klarer å vurdere nærmere hvilke behov de reisende har i dag 

og samtidig kan ha noen mål og visjoner ut fra hva vi kan forvente av behov og utviklingen 

når det gjelder trafikknutepunkt i fremtiden. Det er ingen grunn til å mene at det må være en 

hel by/bydel rundt et trafikknutepunkt når man bare er opptatt av å reise fra A til B!  

- Byutviklingen brukes av Bane Nor som et viktig punkt for sitt standpunkt. Det trues med 

«todelt by», «flytting av sentrum» og «fordeling av ressurser på utvikling og vedlikehold av to 

bykjerner». Dette er det ingen grunn til å skremme med, slik Bane Nor gjør. I deres egen 

rapport «Erfaringer med endret stasjonsplassering» sier de at «… forandring i attraktivitet 

rundt utflyttede stasjoner kan forventes å være liten. Sentrum vil fremdeles være mest 

attraktiv for nærings- og boligutbygging.» I samme rapporten sies det også at: «… en 

jernbanestasjon i seg selv i liten grad bidrar til å gjøre nye områder attraktive for utvikling 

selv om tilgjengeligheten er god.» Og et sitat til fra rapporten: «Et viktig funn i studien er at 

en urban plassert jernbanestasjon ikke er noen garanti for positive effekter rundt antall 

reisende eller et steds utvikling.» - Jeg har ikke sett/hørt at det har kommet ett eneste 

leserinnlegg i aviser, på nettet, innlegg på debattmøter eller annet fra de som driver 

sentrumsspesifikke næringer som butikker, restauranter og andre serveringssteder eller 

aktivitets- og kulturtilbud i dagens bykjerne, som sier at de ønsker (eller blir nødt til) å flytte 

etter bort til Vikingskipet, dersom Øst blir valgt. Ja, hvorfor skulle de det? De vil nok finne det 

mye mer attraktivt, spennende og lønnsomt å bli værende i bykjernen og bli med på den 

fantastiske utviklingen sentrum vil få når jernbanen er borte og Hamar kan åpne seg i sin fulle 

bredde mot Mjøsa.  
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- Det vil bli et godt trafikkgrunnlag for rask, effektiv og fremtidsrettet transport (nye 

transportformer utvikles hele tiden) mellom stasjonen/trafikknutepunktet ved Vikingskipet 

og Hamar sentrum eller andre steder hvor man skal. Dagens bussruter trenger man ikke å 

problematisere – de tilpasses kundenes behov hele tiden. Og her snakker vi altså om en 

stasjon for de neste 100-200 år! Det samme gjelder veg- og sykkeltraséer – som også Bane 

Nor ønsker å problematisere ut fra dagens trafikk!  

- Hamar har i dag en betydelig større utpendling enn innpendling. De som pendler ut fra 

Hamar og Hamar-regionen bor her, skatter hit, gjør sine daglige innkjøp her, bruker 

opplevelses-, aktivitets- og kulturtilbudet her – de som pendler ut er derfor meget viktige for 

Hamar og regionen. Og de fører til nettopp det som er nasjonale føringer for Inter City-

utbyggingen – at man skal kunne bo i en del av Østlandet og bevege seg effektivt og 

miljøvennlig til andre steder med tog som hovedtransportmiddel. For de fleste i Hamar og 

Hamar-regionen, gir en stasjon ved Vikingskipet lettest tilgang til å kunne reise med tog! 

- Jernbanen og stasjonen i Øst kan bygges samtidig som normal trafikk opprettholdes i Vest 

som i dag gjennom hele byggeperioden frem til påkobling av Øst-traséen.  

- Øst kan IKKE bygges ut etappevis. Det er en fordel fordi man da blir ferdig med 

byggearbeidene i forbindelse med jernbanen en gang for alle! I Vest vil man, med etappevis 

utbygging (som Bane Nor bruker som en fordel der), få en meget lang byggeprosess med alt 

hva dette innebærer for Hamar sentrum.  

- Øst gir minst forurensing av sentrum i Hamar i byggeperioden; støy, anleggstrafikk, støv mv. 

- Øst er klart best for miljøet både på kort og lang sikt. I byggeperioden er det betydelig større 

CO2-utslipp ved å bygge i Vest enn i Øst. Dette sier Bane Nor selv i rapporten «Måloppnåelse 

og Bane Nor sin anbefaling» (kap. 7.3): «Utslipp av CO2-ekvivalenter i anleggsfasen er i 

klimaregnskapet for prosjektet beregnet noe høyere i alternativ Vest (187.000 tonn) enn i 

alternativ Øst (159.000 tonn) i hovedsak på grunn av materialforbruk.» Dette utgjør hele 17% 

mer i Vest enn i Øst. Likevel forsøker Bane Nor seg med å bagatellisere dette og skriver i 

rapporten: «Forskjellene her vurderes ikke store nok til å rangere alternativene i 

måloppnåelsen»! – Høyskolelektor i landbruk og klimakunnskap ved Høgskolen Innlandet 

Thomas Cottis sier i HA 07.02.20 at «Det ene alternativet for jernbanetrasé gir 28.000 tonn 

mer CO2-utslipp enn det andre. 28.000 tonn er 21% av de totale utslippene fra Hamar 

kommunes areal i løpet av et år. Dette er et betydelig utslipp som etter min vurdering også 

må telles med i den samlede vurderingen for valg av trasé». – I samme utgave av HA påpekes 

det at Bane Nor (i ovennevnte rapport) sier: «Utslipp av CO2-ekvivalenter er beregnet noe 

høyere i Vest enn i Øst. I klimamålene om å redusere det totale utslippet CO2 for Norge per 

år, utgjør denne forskjellen mindre enn 0,05 % og vurderes ikke beslutningsrelevant.» I det 

store HA-oppslaget 07.02.20 (forsiden og to sider inne i avisen) ser vi at prosjektsjef Lars Eide 

«Innrømmer feil». I HA-artikkelen forklarer Bane Nor at de har fordelt utslippene på 60 års 

levetid for utbyggingen av jernbanen og at de da får 467 tonn mer CO2-utslipp hvert år med 

Vest enn med Øst. Om feilen de gjorde i sin rapport, og som HA påpekte, sier Bane Nor i HA-

artikkelen: «Vi ser imidlertid at vi ikke har dekning for å sammenligne med nasjonale 

utslippsmål og vedgår derfor at det var feil å bruke 0,05 prosent som et 

sammenligningsgrunnlag.» Dessuten vil jeg si at det er ganske spesielt å forsøke å fordele 

utslippene for utbyggingen over 60 års levetid for jernbanen. Dette må da tas når utslippene 

skjer. I de nasjonale klimaregnskapene for å se på utviklingen i utslipp her i landet, vil 

selvsagt ikke utslippene kunne fordeles over de neste 60 årene! 

- Øst er også best for miljøet når det gjelder transport til/fra stasjonen på Hamar. Bane Nor 

påstår i sine rapporter og i brosjyren «Bane NORs anbefaling» at: Vest bidrar til: «Flest 

miljøvennlige reiser». Og tilsvarende fraråder Bane NOR Øst-alternativet fordi 
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stasjonsplasseringen fører til: «Færre miljøvennlige reiser.». Jeg kan ikke se at Bane Nor har 

klart å underbygge disse påstandene i sine rapporter. De har finregnet på gangavstander til 

stasjonsalternativene utfra hvor mange som bor eller arbeider innenfor bestemte sirkler 

(avstander i meter og minutter) og lagt veldig vekt på «5-minuttersbyen» og at de fleste går 

til/fra togene på Hamar (slik det sies av Bane Nor mot slutten av videoen fra Folkemøtet på 

Hamar 14.01.20) – og som helt klart IKKE er riktig. Og Bane Nor sier samtidig at de også 

forventer at de fleste vil gå til/fra togene på Hamar i fremtiden – når de skal forsøke å ha 

flest mulig reisende på betydelig flere avganger. Bane Nor sier i sin «Mini-dokumentar om 

jernbanesaken på Hamar» på YouTube: «I 2034 skal det gå 4 tog fra Hamar til Oslo med 

reisetid på under 1 time.» Jeg har foran (avsnitt 4.0) begrunnet hvorfor jeg hevder at det blir 

«færre forurensende /miljøskadelige reiser ved å legge stasjonen i Øst.» 

- I tillegg til at Øst gjør at vi blir kvitt all trafikk inn og ut av sentrumskjernen som er knyttet til 

jernbanestasjonen (se mitt avsnitt 4.0), vil også all parkering i sentrumskjernen som er 

knyttet til jernbanen og jernbanereiser forsvinne. Og det vil bli etablert en fremtidsrettet 

parkeringsløsning i Øst som vil dekke behovene tilknyttet jernbanen og jernbanereiser, men 

også behov for Vikingskipet og Briskeby Stadion (som passer med at pendlerne ikke trenger 

plassene). Og dessuten må vi forberede oss på at det kommer behov for innfartsparkering 

også i Hamar etter hvert. Se nærmere om alt dette i mine avsnitt 5.0 og 6.0.  

- Øst er best for hele Midt-Hedmark og Nord-Hedmark (se mitt avsnitt: 9.0). Med en jernbane i 

Øst, blir det mulig å kjøre direkte tog uten å bytte Oslo – Hamar – Elverum. Og dersom det er 

marked og ønske om dette, kan det også kjøres tog videre oppover Rørosbanen helt opp til 

Røros og Trondheim. Særlig for godstransporten er det viktig å få så mye som mulig av den 

over fra vei til bane. Men også passasjertogene på Rørosbanen spille en viktig rolle i folks 

hverdag i Østerdalen og også som en del av «det grønne skiftet». Når og hvor langt oppover 

Rørosbanen det er aktuelt med direktetog til/fra Oslo, vil fremtiden vise. Kanskje det store 

fokuset på klima- og miljø vil gjøre at dette behovet kommer raskere enn vi tror? Det er 

dessuten viktig at Rørosbanen vil kunne bli en viktig reservebane for Dovrebanen. Det kan 

være ulike grunner til at Dovrebanen blir stengt i perioder (ras, flom, vedlikehold osv.). Da er 

det godt at Rørosbanen er utbygget så den umiddelbart kan ta trafikk som skulle ha gått på 

Dovrebanen.  

- Både jordvern og Åkersvika/Ramsar i forbindelse med Øst-alternativet har jeg behandlet 

grundig. Og jeg har begrunnet hvorfor jeg mener at det nå ikke kan finnes innsigelsesgrunner 

mot noen av de to fagområdene. Se mine avsnitt: 10.0 og 11.0.  

Sluttkommentar: 

Det skal nå bygges en stasjon og legges en jernbane for de neste 100-200 årene. Da må vi legge et 

grunnlag og velge en løsning som gir kommende generasjoner alle muligheter – både i Hamar og 

Hamar-regionen, men som også er til stor nytte for Østerdalen og hele Innlandet. Dette er et 

samfunnsansvar vi har!  

Vi kan også sørge for at visjonen for Hamar by tas på alvor: «Hamar – Innlandets urbane hjerte». Da 

må det bygges en stasjon og et trafikknutepunkt i Øst som gir lett og effektiv tilgang for alle reisende 

i hele Hamar-regionen i mange, mange år fremover. Klima, miljø og ressursbruk må også tillegges 

stor vekt i et slikt fremtidsperspektiv.  

At vi får frigitt strandsonen mellom Hamar by og Mjøsa for jernbanen, er uhyre viktig for Hamar. Men 

samtidig er det så mye, mye mer som også er viktig og riktig ved å velge Øst. Da må vi løfte blikket 

vekk fra detaljplanlegging ut fra dagens situasjon og sørge for at vi velger Øst som den helt klart mest 

fremtidsrettede løsningen!    
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Mine 11 leserinnlegg i HA 2016 – 2020 og sluttrapport for undersøkelsene på 

tog til/fra Hamar vedr. hvordan de togreisende kommer seg til og fra 

stasjonen på Hamar  

«Hvordan kommer de togreisende til og fra Hamar stasjon seg til og fra stasjonen på Hamar» - 

Sluttrapport - Spørreundersøkelse PÅ tog til og fra Hamar stasjon 2. – 11. desember 2016  

http://www.lightweb.no/tograpport/   

 

11 leserinnlegg i Hamar Arbeiderblad av undertegnede:   

21.06.16: ”Togreise er ingen impulshandling”    

http://www.h-a.no/debatt/togreise-er-ingen-impulshandling    

01.09.16: ”Gått oss vill i kulverthøyder og gangavstander”    

http://www.h-a.no/debatt/gaatt-oss-vill-i-kulverthoyder-og-gangavstander   

06.09.16: ”Øst er viktig også for nabokommunene”    

http://www.h-a.no/debatt/ost-er-viktig-ogsaa-for-nabokommunene   

14.03.18: «Jernbane og stasjon for fremtiden» (i papiravisen torsdag 15.03.18)  

https://www.h-a.no/debatt/jernbane-og-stasjon-for-fremtiden#.Wqpavf-UmEc   

22.03.18 «Hvorfor et todelt Hamar sentrum» (i papiravisen fredag 23.03.18)  

https://www.h-a.no/debatt/hvorfor-et-todelt-hamar-sentrum        

17.01.19 «Hamars «sjel» berører også jernbanedebatten 

https://www.h-a.no/debatt/hamars-sjel-berorer-ogsaa-jernbanedebatten    

 03.09.19 «Miljøet i Hamar sentrum – øst løser mye» 

https://www.h-a.no/debatt/miljoet-i-hamar-sentrum---ost-loser-mye  

06.01.20: «Øst gir semiurban stasjon»  

https://www.h-a.no/debatt/ost-gir-semiurban-stasjon  

14.01.20 «5-minuttersbyen?» 

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/5-minuttersbyen/  

23.01.20 «Klarsyn på utredningen» 

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/med-klarsyn-pa-utredningene/  

30.01.20 «Øst gir alle muligheter» 

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/ost-gir-alle-muligheter/  

 

Ole Jonny Trangsrud                    E-post: otrangsr@online.no              Mobil: 913 24 224  
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Fra: Paal Kvernvolden <paal@kvernvolden.no>

Sendt: fredag 14. februar 2020 16:57

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: Jan Magnus

Dobbelt jernbanespor igjennom Hamar bør legges i vestlig trasé. 

Det er der sentrum av Hamar er og toget bør gå til/fra sentrum. Da vil folk bruke toget pga. sentral beliggenhet på stasjonen. 

Dessuten har vestlig løsning blitt veldig mye bedre, etter at justering har blitt foretatt. 

 

Når det er sagt, forstår jeg ikke hvorfor dobbeltsporet ikke kan legges under bakken i tunnel fra det kommer ut fra Ottestad, slik at det går underjordisk når det kommer 

inn til Hamar sentrum, når vi nå allikevel har planlagt så stor del av dobbeltsporet i tunnel fra Hamar og nordover. 

Vi kunne dermed brukt stasjonsbygningen slik som den er, gått ned en trapp (eller tatt heis/rulletrapp) og gått av/på toget under bakken. Dermed hadde hele 

dobbeltsporet blitt fjernet fra overflaten og full åpning fra sentrum ut til Mjøsa hadde blitt et faktum, og både øst og vest-tilhengere hadde blitt fornøyde. 

Dyrt? Om man bruker 12 eller 14 milliarder, hva gjør det hvis man tenker langt nok fremover? 

Og tenkt hvilke områder dette frigjør for alternativ anvendelse! 

Videre hadde man spart seg for å bygge broer ut til både Espern og Tjuvholmen. 

Dette mener jeg at man bør få til, det er ikke første gang mennesket skal bygge god infrastruktur i krevende omgivelser/byer/steder! 

 

Reis rundt til byer omkring i verden, og se hva vi har fått til! � 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
Paal Kvernvolden 

Phone:  +47 909 29 900 
E-mail: paal@kvernvolden.no 

-------------------------------------------------------------------------- 
This email may be confidential. If received in error, please notify the sender immediately and delete the original. Please consider 

our environment before printing this email. 
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Jan Magnus Kanstad

Fra: Nilsen, Patrick <patrick.nilsen@skole.ringsaker.kommune.no>

Sendt: fredag 14. februar 2020 17:06

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: VS: Høringsuttalelse

Kategorier: Jan Magnus

HØRINGSUTTALELSE: «forslag til kommunedelplan for dobbeltspor». 
  
Bane Nor anbefaler trasealternativ VEST med stasjon der den alltid har vært. I framtid vil store parkeringsplasser bli fjernet og det er varslet begrensninger for 
biltrafikk i sentrum. Bane Nor har lagt alt for liten vekt på at stasjonen også skal betjene et større antall mennesker som bor utenom sentrumsområdet, f. eks. i 
Ottestad som i nær framtid vil ha 10000 bosatte. For oss vil en stasjon i nordenden av Stangebrua være langt bedre tilgjengelig og medføre hyppigere bruk av 
toget. 
Det må legges press på Bane Nor for å forbedre ØST, særlig kryssløsningen for veg-bane, slik også Hamar kommune har krevd. 
  
Vi går sterkt i mot VEST og mener at ØST er beste alternativ for flertallet av de reisende. 
Vi protesterer også mot VEST fordi sporene og kulverten ødelegger byens kontakt med Mjøsa, visuelt og fysisk. Strandsonen må nå reddes og ved det legge 
grunnlaget for en fantastisk byutvikling. 
  
  
Undertegnet Patrick Majdall Sandbekk Nilsen, Ottestad og 14.02.2020 
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Peder-Arne Farberg <pederarne@hotmail.no>

Sendt: fredag 14. februar 2020 06.01

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor.

Kategorier: Sissel II

Hei. 

Gå for vest, det er eneste muligheten til å få dobbeltspor gjennom Hamar de nærmeste 40 årene.  

 

Med Vennlig Hilsen 

Peder Arne Farberg. 

Hagavegen 16, 2323 Ingeberg. 

Telefon 95008006. 
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Per Skarderud <per.skarderud@gmail.com>

Sendt: fredag 14. februar 2020 09.14

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: Sissel II

 

Har vi sett en uforbeholden og forpliktende forsikring fra Bane Nor om at vestlig trasé gjennom Hamar blir som det er presentert i siste utredning ? 

 

Eller er beskrivelsen av kulvert/tunnel å betrakte som en  målsetting inntil grunnforhold og budsjettsprekk tvinger fram uvakre modifikasjoner ? 

 

 

Per Skarderud  
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Jan Magnus Kanstad

Fra: Solvei Sandbekk <solvei-88@hotmail.com>

Sendt: fredag 14. februar 2020 17:59

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse

Kategorier: Jan Magnus

HØRINGSUTTALELSE: «forslag til kommunedelplan for dobbeltspor». 
 
Jeg mener et østlig alternativ med stasjon ved Vikingskipet vil være det desidert beste valget for Hamar og alle som skal innom den fine byen vår. For det 
første med tanke på nærheten til Mjøsa og at man kan åpne opp byen i mye større grad. Tenk Koigen, uten hindringer til byen og vannet, og at den strekker seg 
ennå lenger og har et ennå bredere spekter av gå muligheter, fritidstilbud, kafeer/restauranter og konserter. Og tenk så vakkert det kan bli og alle som vil 
komme på besøk og legge legge igjen penger her. Se for eksempel Kristiansand hvor de har fått til en storslagen byutvikling med de økonomiske og 
rekreasjonsmessige følgene det har hatt. Med flytting av stasjon og jernbane vil man også gjøre en av Hamars fineste områder tilgjengelig igjen, med 
muligheter for utbygging av leiligheter, kafeer, butikker, fritidsområder osv. Flytting av stasjonen vil også lette trykket av biler inn til sentrum (også parkerte), 
være en fordel for Østerdalen, og være positivt med tanke på et eventuelt sykehus.  
 
Med alternativ ØST vil Hamar kunne vise seg som en foregangskommune og skape en by vi kan være stolt av og gi videre til neste generasjoner.  
  
Bane Nor anbefaler trasealternativ VEST med stasjon der den alltid har vært. I framtid vil store parkeringsplasser bli fjernet og det er varslet begrensninger for 
biltrafikk i sentrum. Bane Nor har lagt alt for liten vekt på at stasjonen også skal betjene et større antall mennesker som bor utenom sentrumsområdet, f. eks. i 
Ottestad som i nær framtid vil ha 10000 bosatte. For oss vil en stasjon i nordenden av Stangebrua være langt bedre tilgjengelig og medføre hyppigere bruk av 
toget. 
Det må legges press på Bane Nor for å forbedre ØST, særlig kryssløsningen for veg-bane, slik også Hamar kommune har krevd. 
  
Vi går sterkt i mot VEST og mener at ØST er beste alternativ for flertallet av de reisende. 
Vi protesterer også mot VEST fordi sporene og kulverten ødelegger byens kontakt med Mjøsa, visuelt og fysisk. Strandsonen må nå reddes og ved det legge 
grunnlaget for en fantastisk byutvikling. 
  
 
 Solvei Majdall Sandbekk, Ottestad, 14.03.2020 
 
 
Skaff deg Outlook for Android 
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Jan Magnus Kanstad

Fra: lmsalt@online.no

Sendt: fredag 14. februar 2020 14:10

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: "Høringsuttalelse Dobbeltspor Hamar".

Kategorier: Jan Magnus

 
                             HØRINGSUTTALELSE DOBBELTSPOR HAMAR. 
 
 
                             Jeg er absolutt overbevist om at vestlig trase er best. 

 

                             Begrunnelse . 
 
                             Jeg er imot østlig trase fordi :   

   

                             Det vil ødelegge to gårder i et område med den beste matjorda vi har. 
                             Jordvern er etter mitt syn avgjørende for norsk matproduksjon der størst mulig selvforsyning er målet. 
                             Matjorda er uerstattelig.  
                                   
                            Stasjon i øst vil rasere en mengde næringsbygg / bedrifter, og flere hundre arbeidsplasser forsvinner. 
                            Usikkert om noen av disse vil etablere seg andre steder i kommunen. 
 
                            Skadelig for fuglelivet i Åkersvika 
 
                            Vikingskipet trenger stort areal til parkering og aktiviteter i forbindelse med arrangementer. Dette vil bli sterkt redusert. 
 
                             Byen blir delt.   
 
                            Stasjonen vil komme så langt fra nåværende sentrum at det ikke lenger blir gangavstand til arbeidsplasser, skoler, kulturtilbud, forretninger, hoteller slik det 
er nå. 
 
                            Det vil bli nødvendig med skyttelbusser, noe som forlenger reisetiden og gir en dyr løsning. 
 
                            Kommunen må selv koste nye gang - og sykkelveier.  
 
                            Kommunen får ansvar for utvikling og finansiering av åttemetersplanet og bryggeområdet. 
 
 
                            Jeg ønsker vestlig trase fordi : 

 
                            Det er viktig at stasjonen ligger nær eksisterende sentrum . 
                            Det styrker bylivet og forsterker byen som tyngdepunkt i kommunen og regionen. 
 
                            Det er gangavstand til arbeidsplasser, skoler, forretninger, kulturtilbud, hoteller m.m.  (Som nå.) 
                   
                            Stasjonen vil være tett ved busstasjonen. 
 
                            Løsningen med kulvert skaper god kontakt med Mjøsa, både utsikt og tilgjengelighet. 
 
                            Koigen blir bevart. 
 
                            Strandgateparken blir forlenget til Koigen.    
 
                             Hamarbukta kan trekkes inn mot byen. 
 
                             Jeg håper virkelig at Bane Nors anbefaling blir hørt, og at  vestlig trase blir vedtatt. 
 
 
                             Med vennlig hilsen  
                             Solveig Fjøsne Saltvik. 
                             Gerhard Munthesgt. 7.  
                                  2318 Hamar.   
 

 
                             
 
      
     
 
 
 
 
 
                            
,  
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Kommunedelplan for dobbeltspor, Hamar.

Høringsuttalelse Stein Brohjem, Aslak Bolts gt. 4 Hamar.

mailto:postmottak@hamar.kommune.no
postmottak@hamar.kommune.no

1. 
Det snakkes om at det bør prioriteres å bygge jernbane utenom byene. Trasé Øst er i praksis utenom Hamar. 

2. 
Bane Nor regner generelt med overskridelser på fra 20 prosent ift. prisestimat. Oftest er det mer. Allikevel er 
de nøye med å påpeke at Øst blir 600 millioner kroner dyrere enn Vest, dette samtidig som vesttraseen har 
mye større usikkerhet gift grunnforhold og er delvis under vannstand. Mao. de kan her uten å bli tatt for det, 
lyve om prisen.

3. 
På et møte 07.09.2016, (da Vest med bru fremdeles var et alternativ) uttalte Sverre Setvik/ Kathrine Gjerde, 
Bane Nor/ Rambøll-Sweco at det ikke var praktisk mulig å senke kulverttaket fra 132 meter/ 6,4 meter over 
nivået til Strandgata uten at det ble fryktelig fordyrende. Alt måtte også bygges vanntett. 
Ifølge ny utredning, når bru ikke lenger er et alternativ og Øst seiler opp som både enklere og rimeligere, er 
plutselig Vest med senket kulvert ikke noe problem. Den er til og med på magisk vis blitt rimeligere enn Øst.

Mao. Bane Nor sier hele tiden det som er formålstjenlig for å få Vest. Overskridelser av budsjett implemente-
res for å få igjennom på forhånd bestemte utredningsresultater.

4. 
Bane Nor har hevdet at det eneste som er verdt å vurdere, er et alternativ hvor traseen går inn under riksveg 
222 stangebrua, inn på Vikingskipet stasjon, for så å gå over Vangsvegen videre på veg nordover. Dette gjør at 
riksveg 222, stangebrua må gå via en veldig høy bro over traseen i sørenden av stasjon for så å gå unødvendig 
høyt opp på Børstadjordet. 

Det naturlige vil være å legge rv 222 under ny trasé og så legge traséen under Vangsvegen nordover slik at 
det spares enda mer av jordet på Børstad. Bane Nor greide, sammen med planavdelingen i kommunen å lure 
politikerne til ikke å kreve utredning av denne, ved å si at dette var detaljer som kunne ordnes senere/ ville 
forsinke prosessen.



5.
Bane Nor har ikke svart på oppgaven de ble gitt denne gangen heller. Igjen har man laget en 
utredning som ikke er objektiv, men som favoriserer Bane Nor Eiendoms interresser. fremfor hva 
som er best for Hamar. Det virker som Bane Nor har brukt det siste året til å sementere Vest og finslipe 
strategien for hvordan få sin vilje igjennom.

6. 
Om Vest blir vedtatt, har man da med åpne øyne sett bort fra alle innbyggerne som bor utenfor byen,
man har godtatt at trafikkmaskiner er fremtida og ikke natur og utsikt. 
Man godtar at sentrum blir et kaos i 6-7 år i annleggsperioden, man godtar at Hamar mister det som er gjør 
at Bane Nor Eiendom kaller sine eiendommer i Hamar for indrefileeten, nemlig nærheten til uberørt natur.





Tor Kraft         Sivilarkitekt           Birkebeinerveien 14           2316 Hamar         Tlf. 90150965  

 

 

Høringsuttalelse dobbeltspor 

postmottak@hamar.kommune.no 

Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor dobbeltspor i hamarbukta 

 

Som arkitekt, planlegger og formgiver, men ikke minst som hamarsing gjennom 70 år, vil jeg 
på det sterkest fraråde at de nye dobbeltsporene kommer til utførelse i Hamars strandsone.  
Moderne og mer tidsmessig plantenking ville tvert imot bygget oppunder Hamars unike 
beliggenhet ved Mjøsa og det vakre landskapsrummet rundt.  Bane NORs prosjekt med bred 
kulvert fremstår som brutalt og påtrengende i disse omgivelsene.  Og hvis illustrasjonene jeg 
har sett er på nivå med kvaliteten på prosjektet forøvrig så stakkars byens befolkning.  Bare 
kyniske teknokrater uten innsikt og forståelse for byens karakter, tidligere liv og historie 
kunne finne på å legge frem de forslagene til løsning som de har gjort.   

Alt jeg til nå har sett av vestalternativene vil bidra effektivt til å smadre Hamars og Mjøsas 
harmoniske samspill slik det det i dag fremstår.  Enda vakrere kan det bli!  Men de 
illustrasjonene som Bane NOR har latt «utarbeide» fremstår rett og slett som svært lite 
forlokkende, og langt fra særlig inspirerende!  Byen og vannet har i den pågående prosessen 
sjansen til å finne hverandre igjen etter mere enn 120 års påtvunget separasjon.  I stedet vil 
Bane NOR underbygge, og til og med forsterke denne visuelle og fysiske adskillelsen 
ytterligere.  Dette er dramatisk, og stikk i strid med all fornuft, og uten forståelse for byens 
estetiske kvaliteter og store potensiale. 

Taket over kulverten vil ligge på en kotehøyde som er høyere enn Strandgata, og etter hva jeg 
forstår godt over 20 meter bredt!  Så høyt og stort må det bli fordi kostnadene ved å anvende 
mer hensiktsmessig teknologi, og bygge mer skånsomt vil bli for høye….!  Da har vi 
simpelthen ikke råd til den løsningen som Bane NOR har lagt frem.  Det er ikke dette vi kan 
være bekjent av å tilby de kommende generasjoner innbyggere. 

Hamar har lange tradisjoner som en velfungerende jernbaneby.  Det spørs om tiden nå ikke er 
moden for å tenke nytt, også i arbeidet med denne saken.  Kan hende vil det være fornuftig å 
la denne plansaken få hvile et par tiår inntil nye krefter tar over.  For nå er vi på nippet til å 
begå den største brøleren som innlandshovedstaden noensinne har blitt utsatt for.  Det må ikke 
skje!     

 

 

Hamar den 14 februar 2020 

Tor Kraft  

 Sivilarkitekt 
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Vibecke Strand <vibeckestrand@gmail.com>

Sendt: fredag 14. februar 2020 12.20

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor

Kategorier: Sissel II

Jeg ønsker østerlig trasé! 

Hamar kommune bør se og ta til følge at det mest fremtidsrettede tiltak vil være en østerlig trasé, som følge av klimahensyn, verning av jord, og en reell mulighet for 

Hamar som by til å bevare og utvikle sin fantastiske strandsone! 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Vibecke Riise Strand 



Fra: Vidar Sætre <vi-sae@online.no> 
Sendt: 17. februar 2020 09:22 
Til: Fellesbruker Postmottak Hamar 
Emne: Fw: innspel Åkersvika-Brumunddal 
Vedlegg: togtrase-framlegg Brumunddal-Mælumsvika 14.02.20.jpg; togtrase-

framlegg Mælumsvika-Hamar 14.02.20.jpg; togtrase-framlegg 
Hamar strandsone 14.02.20.jpg 

 
Kategorier: Jo 
 

Eg sender vidare da eg sende te BaneNOR på fredag, om framtidig jernbanetrase Åkersvika-
Brumunddal.  Beklagelegvis hadde eg ikkje fått med meg at høyringa som hadde frist på 
fredag, var i resji av Hamar kommune og ikkje av BaneNOR. 
  
Eg vonar de vil sjå på denne sjøl om eg kjem etter fristen.  No vil eg samtidig tona ned 
framleggjet mitt om å bruka dagens trase fram te vassverket, fordi eg på bilete på 1881.no 
oppdaga at da kun e enkeltspor myllo Hamar stasjon og vassverket – i motsetnad til kva eg 
fann på 1881.no sitt kart: dobbelspor fram te vassverket.   
  
Difor e hovudpoenget mitt no detta: at Hamar kommune fram te grensa mot Ringsaker 
kommune regulerer mulege jernbanetrasear slik at reguleringsplanen ikkje utelukkar ein 
meir sjønær trase på Ringsaker-sida slik eg føreslår. 
  
Elles viser eg te For Jernbane si høyringsfråsegn. 
  
Helsing Vidar Sætre, Åstveitveien 3, 5106 Øvre Ervik, tlf 920 68 683. 
  
  
From: Vidar Sætre  

Sent: Friday, February 14, 2020 9:57 PM 

To: postmottak@banenor.no  
Subject: innspel Åkersvika-Brumunddal 

  
Hei.  Eg har eit innspel om ein forenkla trase på delstrekninga Åkersvika-Brumunddal, som 
delvis følgjer dagens trase, men elles med fleire trase-endringar:  
  
1) ved strandsona lika vest for dagens stasjon vil eg flytta traseæn litt lenger ut (men utan 
endringar i høgdenivået) – over ei strekning på sirka 500 m, som eg viser på eitt av dei 
vedlagde karta.  Og eg vil leggja eit tak over traseæn - sirka 300 m langt - i strandsona der for 
å fjerna dagens barriære mellom byen og stranda som dagen spor innber, inkludert ei 
skråning mellom Strandgata og det nye taket – som ei utviding av eksisterande parkanlegg 
utanfor Strandgata.   
  
Og båthavna som mitt sporframlegg vil gripa inn i, føreslår eg flytta lika utanfor den nye 
sportraseæn. 
  
2) Frå Brygga 1 i retning Brumunddal, til litt forbi Hamar vannverk (ei strekning på 3,3-3,4 
km), vil eg bruka dagens trase – men utan dagens 3 planovergangar.  Dette opnar også for å 

mailto:postmottak@banenor.no


kunna oppretta ein stasjon for nærtogtrafikk i vestre byområde, t.d. ved der traseæn kryssar 
Nystuvegen.   
  
3) Vidare tunell under Furuberget fram te Jessnes-stranda (1,3-1,4 km lang parsell), og litt 
langs dagens spor på Jessnes-stranda før avgreining utanom Jessnes stasjon (mykje i tunell 
under Jessnes-gardane) fram te dagens spor ved Mælumsvika (parsell-lengd i alt 2,6 
km).  Med denne løysinga kan ein ta i bruk Jessnes stasjon for nærtogtrafikk, der stoppande 
tog svingar av eller på ved hhv Jessnes-stranda sør og Mælumsvika. 
  
4) Og fram mot Brumunddal i ein heilt ny trase, men tangerande dagens trase ved Flatmo og 
Hagen.  Nyetraseæn føreslår eg aust for dagens trase sør for Hagen, men vest for dagens 
trase mellom Hagen og Brumunddal – der ny trase og eksisterande trase fell saman lika sør 
for Strandvegen 34.  Lengd på denne parsellen: sirka 4,1 km, før 1,3-1,4 km på noverande 
spor fram te Brumunddal stasjon. 
  
5) I alt inneber mitt framlegg sirka 13,6-13,7 km lang trase mellom Hamar stasjon og 
Brumunddal stasjon, darav knapt 3 km i tunell.  M.a.o. ein tunellandel på 22 %, noko som 
betyr ein mykje lågare tunellandel enn eksisterande framlegg te ny trase.  Og med 3,3-3,4 
km (25-26 %) på ein eksisterande dobbeltspora trase, kan me slik få ein ny trase til ein langt 
lågare kostnad enn da som e muleg å oppnå med noverande framlegg. 
  
6) ein liten ulempe med mitt framlegg e rett nok litt lenger reisetid grunna ein forholdsvis 
skarp sving (radius sirka 500 m, dvs fart ikkje høgare enn vel 100 km/t) lika vest for 
Nordlyshallen.  Men tidstapet blir mindre enn 1/2 minutt i høve te om ein kunne kjøyrd i 250 
km/t over ei lika lang strekning. 
  
7) denne traseæn vil åg ta litt dyrka mark, men i relativt lite omfang. 
  
8) Konklusjon: dette traseframlegget vil ikkje vera ideellt, men lika fullt ganske bra ikkje 
minst grunna forventa mykje lågare kostnada enn eksisterande framlegg. 
  
  
Helsing Vidar Sætre, Åstveitveien 3,5106 Øvre Ervik, tlf 920 68 683.   
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Viggo Angelsen <viggoang@icloud.com>

Sendt: fredag 14. februar 2020 13.27

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høringsuttalelse dobbeltspor gjennom Hamar

Kategorier: Sissel II

Vil på det sterkeste fraråde trasé Vest. 

 

Begrunnelsene er mange, men kan nevne: 

Hamar ønsker jernbanefri strandsone. 

Meget stor usikkerhet og store muligheter for at anleggsarbeidet vil møte på store utfordringer som vil fordyre masse! 

Enorm støy ved arbeidet, dette vil i stor grad påvirke byen og beboerne. 

Tilgang og bruk av Koigen vil være umulig i mange år. 

Skibladner vil seile fordi byen vår i mange år. 

Tilstrømning av turister vil gå dramatisk ned, hvem vil oppholde seg «frivillig» i en by med store støyforurensninger? 

Kunne skrive mye mer, men det blir nok å repeter det svært mange skrevet! 

 

Gjør som flertallet av befolkningen i Hamar ønsker, velg ØST. 

 

Mvh 

Viggo Angelsen 
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Sissel Elfrida Krogstad Hansen

Fra: Wenche Riise <wencri@outlook.com>

Sendt: fredag 14. februar 2020 10.26

Til: Fellesbruker Postmottak Hamar

Emne: Høring kommunedelplan for dobbeltspor i Hamar

Kategorier: Sissel II

 

I Hamar kommune er det viktig å ta vare på tilgang til Mjøsa og tenke alvorlig over hva vi bringer videre til kommende generasjoner. Det er trist hvis kommunen lar seg 

overkjøre av Bane Nor sitt behov for å fremme interessene i eget eiendomsselskap på en slik måte at Mjøsa blir stengt ute fra Hamar. Vikingskipet som stasjonsområde vil 

kunne skape vekst for Hamar som by. Det vil også lette for parkering for pendlere. For mange av oss blir det faktisk gangavstand til Vikingskipet ( bor på Ridabu) Ta ansvar 

og ta vare på rekreasjonsområdet vårt! Det er flott når Mjøsas hvite svane legger til på ei brygge vi må ta vare på. 

Med vennlig hilsen 

Wenche Riise 

Sendt fra min iPhone 
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Høringsuttalelse i jernbaneasken, Februar 2020.  
 
Hei! Jeg heter Marte, er 26 år og er født og oppvokst i Oslo. Jeg flyttet til Hamar etter endte studier, 
ettersom kjæresten min kommer herfra. I dag jobber jeg på Hamar sykehus og bor i Strandgata - midt 
mellom togstasjonen og Koigen. Før jeg flyttet var jeg spent på hva som ventet meg i min nye 
hjemby. Jeg har levd og bodd hele mitt liv i Oslo, og var nysgjerrig (og kanskje også litt nervøs) 
omkring hvorvidt jeg kom til å savne mine vante omgivelser og tilbud i Oslo.  
 
Sommeren i fjor var min første som innbygger på Hamar, og mellom slagene i turnusjobb trakk jeg 
naturlig ned mot Koigen og Mjøsa så snart muligheten bød seg. Jeg kommer fra en bydel i Oslo med 
nærhet til Oslofjorden, og sjøen har vært en naturlig del av omgivelsene mine gjennom hele livet. Å 
ha Mjøsa og Koigen i nærheten av der jeg nå bor, har derfor vært svært viktig for min trivsel her på 
Hamar. Jeg er overbevist om at vann, lys, luft og natur er noe vi mennesker trenger for å trives. Uten 
nærheten til Mjøsa, hadde Hamar for meg fremstått som en mye mindre attraktiv by å bo i.  
 
For meg er det derfor et mysterium at en vestlig togtrasé nå er oppe for vurdering. Å fylle den flotta 
Hamarbukta med støping av en stor kulvert, i stedet for å anvende området til rekreasjon, kultur og 
friluftsliv virker for meg fullstendig baklengs.  I Oslo har man i flere år utviklet områdene langs 
fjorden for å sørge for større nærhet til byen, sentrum og innbyggerne – med stor suksess! 
Tjuvholmen, Sørenga og Bjørvika i Oslo er gode eksempler på dette. Oslofolk, meg selv inkludert, 
trekker naturlig hit gjennom hele året. Vinter så vel som sommer. Dersom man går for en østlig 
togtrasé på Hamar, vil man ha mulighet til å bygge ut og anvende områdene langs Mjøsa på samme 
måte. Dette vil skape en enda tettere forbindelse mellom Mjøsa og Hamar, samt i mine øyne gjøre 
Hamar til en mer attraktiv by å bo i. I stedet vurderes det altså en vestlig trasé, som vil resultere i en 
gedigen barriere mellom vannområdene langs Mjøsa og Hamar by. Det er virkelig ikke til å forstå! 
 
Som tidligere nevnt bor jeg i Strandgata, cirka fem minutters gåavstand fra togstasjonen. Det er 
praktisk å ha toget så nærme, ettersom jeg ukentlig/månedlig reiser til Oslo får å besøke familie og 
venner. Gåavstand til togstasjonen er allikevel ikke avgjørende for hvorvidt jeg ønsker å bo på Hamar 
i fremtiden. Det er derimot nærheten til natur, vann, luft, og sjø!  
 
For å oppsummere er min mening at østlig trasé vil være den desidert beste løsningen for Hamar. 
Hovedsakelig fordi vestlig trasé vil gi Hamar muligheten til å forsterke og utvikle nærheten til Mjøsa - 
et fantastisk naturområde. Dette vil kunne være med på å løfte byen, samt gjøre Hamar til en mer 
attraktiv by å bo i – både for nåværende innbyggere og fremtidige potensielle tilflyttere.  
 
Vennlig hilsen 
Marte Ovenberg 
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(Korrigering - skrivefeil i siste avsnitt på forrige mail!). 
 
Høringsuttalelse i jernbaneasken, Februar 2020.  
 
Hei! Jeg heter Marte, er 26 år og er født og oppvokst i Oslo. Jeg flyttet til Hamar etter endte studier, 
ettersom kjæresten min kommer herfra. I dag jobber jeg på Hamar sykehus og bor i Strandgata - midt 
mellom togstasjonen og Koigen. Før jeg flyttet var jeg spent på hva som ventet meg i min nye 
hjemby. Jeg har levd og bodd hele mitt liv i Oslo, og var nysgjerrig (og kanskje også litt nervøs) 
omkring hvorvidt jeg kom til å savne mine vante omgivelser og tilbud i Oslo.  
 
Sommeren i fjor var min første som innbygger på Hamar, og mellom slagene i turnusjobb trakk jeg 
naturlig ned mot Koigen og Mjøsa så snart muligheten bød seg. Jeg kommer fra en bydel i Oslo med 
nærhet til Oslofjorden, og sjøen har vært en naturlig del av omgivelsene mine gjennom hele livet. Å 
ha Mjøsa og Koigen i nærheten av der jeg nå bor, har derfor vært svært viktig for min trivsel her på 
Hamar. Jeg er overbevist om at vann, lys, luft og natur er noe vi mennesker trenger for å trives. Uten 
nærheten til Mjøsa, hadde Hamar for meg fremstått som en mye mindre attraktiv by å bo i.  
 
For meg er det derfor et mysterium at en vestlig togtrasé nå er oppe for vurdering. Å fylle den flotta 
Hamarbukta med støping av en stor kulvert, i stedet for å anvende området til rekreasjon, kultur og 
friluftsliv virker for meg fullstendig baklengs.  I Oslo har man i flere år utviklet områdene langs 
fjorden for å sørge for større nærhet til byen, sentrum og innbyggerne – med stor suksess! 
Tjuvholmen, Sørenga og Bjørvika i Oslo er gode eksempler på dette. Oslofolk, meg selv inkludert, 
trekker naturlig hit gjennom hele året. Vinter så vel som sommer. Dersom man går for en østlig 
togtrasé på Hamar, vil man ha mulighet til å bygge ut og anvende områdene langs Mjøsa på samme 
måte. Dette vil skape en enda tettere forbindelse mellom Mjøsa og Hamar, samt i mine øyne gjøre 
Hamar til en mer attraktiv by å bo i. I stedet vurderes det altså en vestlig trasé, som vil resultere i en 
gedigen barriere mellom vannområdene langs Mjøsa og Hamar by. Det er virkelig ikke til å forstå! 
 
Som tidligere nevnt bor jeg i Strandgata, cirka fem minutters gåavstand fra togstasjonen. Det er 
praktisk å ha toget så nærme, ettersom jeg ukentlig/månedlig reiser til Oslo får å besøke familie og 
venner. Gåavstand til togstasjonen er allikevel ikke avgjørende for hvorvidt jeg ønsker å bo på Hamar 
i fremtiden. Det er derimot nærheten til natur, vann, luft, og sjø!  
 
For å oppsummere er min mening at østlig trasé vil være den desidert beste løsningen for Hamar. 
Hovedsakelig fordi dette vil frigjøre vest, og dermed gir Hamar muligheten til å forsterke og utvikle 
nærheten til Mjøsa - et fantastisk naturområde. Dette vil kunne være med på å løfte byen, samt gjøre 
Hamar til en mer attraktiv by å bo i – både for nåværende innbyggere og fremtidige potensielle 
tilflyttere.  
 
Vennlig hilsen 
Marte Ovenberg 
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Jeg støtter Dobbeltspor gjennom Hamar i trasé Øst. 

 

Her er noen spørsmål/kommentarer ifm høringen. 

 

1) For Vest ser det ikke ut til at Bane NOR har gjort vurderinger av alternative traséer for 

tilsving mot Rørosbanen sørfra. Bane NOR gjorde et stort poeng av dette i forrige runde for 

tilsving nordfra mot Rørosbanen i trasé Øst der en slik alternativ tilsving skulle koste 1 mrd 

(forøvrig en kjent størrelse...). I Ramsar-området er det slik jeg forstår det påkrevet å gjøre 

slike alternativ vurderinger for å søke å unngå beslag, jmf tiltakshierarkiet. Hvorfor er ikke 

slike alternative vurderinger for tilsving gjort for trasé Vest? Er ikke dette innsigelsesgrunn 

for vernemyndighetene? 

 

2) Det er gjort undersøkelser som viser prosentvis andel gående til og fra stasjonen i Hamar. 

Hvor sikker er man på at de som er registrert som gående til stasjonen ikke kjører bil og 

parkerer på 8-meteren, i kvadraturen eller på andre parkeringsplasser i byen?  

 

3) Med kulvert i Vest forsvinner parkeringsplassene på 8-meteren som heller ikke erstattes 

andre steder. Dette betyr en reduksjon av antall tilgjengelige parkeringsplasser for pendlere og 

økt press på de få det legges opp til å beholde. Bane NOR henviser pendlere som må kjøre bil 

til stasjonen til å benytte parkering på Stange eller Brummunddal fremfor på Hamar. På 

hvilken måte påvirker økt bilkjøringen som det her legges opp til miljøregnskapet?  

 

4) Det hevdes fra Bane NOR at trasé Øst med tilhørende muligheter for direktetog fra 

Elverum mot Oslo ikke er spesielt fordelaktig, og at det avhenger av ytterligere investeringer i 

milliardklassen til elektrifisering og per krysningsspor(?). På hvilken måte henger disse 

kostnadsoverslagene sammen med estimater som er gitt i Godspakke Innlandet eller med 

tidligere erfaringer? Når det samtidig proklameres at bimodale tog vil være tilgjengelig på 

Rørosbanen fra 2021 er det vanskelig å se at argumentasjonen i forhold til 

utbyggingskostnader her holder vann.   

 

5) Påstander om økt transportbehov og økte klimautslipp til en noe mindre urbant plassert 

stasjon i Øst trekkes frem som ulemper ved denne stasjonsplasseringen, og som en tilsvarende 

fordel ved en noe mer urbant plassert stasjon i Vest. I hvilken grad har man da regnet inn 

klimaeffekten av økt betongbruk for å lage kulverten i Vest? 

 

6) Den nye utredningen viser at man ved Øst C vil få minimale beslag av jordbruksareal, noe 

som vektlegges tungt av mange aktører. Kulverten i Vest vil kreve store utfyllinger og 

betongkonstruksjoner i drikkevannskilden Mjøsa - en minst like knapp ressurs som 

jordbruksareal (og som også benyttes til vanning av jordbruksarealet). På hvilken måte er 

sikring av innsjøen og drikkevannskilden ivaretatt og hvilke utslag gir de ulike traséene her? 

 

7) Det påstås fra flere hold at Øst vil gi en delt by, men det må bero på en misforståelse. Det 

er jo helt åpenbart at det er Vest som vil gi en delt by, i det dobbeltsporet vil avsondre den nye 



bydelen fra resten av byen og effektivt gjøre det umulig å bygge kvartalstruktur med god 

tilgang til Mjøsa mellom Stangebrua og dagens stasjon. På hvilken måte er dette vektlagt? 

 

Mvh, 

 

--  

-Per 

 

----------------------------------- 

Per Kristian Mengshoel 

Kyhns gate 6 

N-2317 Hamar, Norway 

+47 982 19 330 

per@mengshoel.com 

----------------------------------- 

mailto:per@mengshoel.com


Thorbjørn Haakenstad 
Røreksgate 32 
2316 Hamar                           5. februar 2020 
 
 
 
Hamar kommune 
postmottak@hamar.kommune.no 
 
Høringssvar 
 
 
BN har primo februar levert innsigelse mot Øst. 
 
Her skal uttrykkes en, etter min mening, berettiget forargelse over at man helt 
åpenbart har formøblet samfunnets penger på noe som må betegnes som en 
skinnmanøver. Dette fremstår åpenlyst som et lenge planlagt handlingsforløp, vel 
vitende at det koster av samfunnets kasse. Dette er, om noe, kynisk gjennomført. 
 
Mht trafikksituasjonen med dagens veinett og særlig ved stasjonen, tas det ikke 
hensyn til en stadig voksende biltrafikk som i rushtiden disker opp med 
sammenhengende kø fra Stortorget til Vikasenteret på Stangesiden. Denne køen er 
massiv og i tillegg forverres den ytterligere ved togankomster/avganger. 
 
200 år frem i tid er det vanskelig å forutse trafikk og øvrige samfunnsforhold, men at 
alle går, sparker, sykler eller busser, vil være for naivt, særlig om en planlegger 
ønsker å fremstå seriøs. 
 
De statlige retningslinjer for knutepunkter kan ikke gjelde likt for alle byer, også 
Hamar er et unntak her. Byen og omlandet trenger en togstasjon for regionen, ikke et 
spesifikt knutepunkt, slik det betegnes i BNs fremlegg. Stasjon ved Vikingskipet vil 
oppfylle de kav som med rette må stilles for vår virkelighet, i vårt område. Her vil man 
kunne knytte regionsbusser og naturlig biltrafikk til togtrafikken, uten at bykjernen blir 
belastet. Det er utopi at det kun settes av p-plass til 200 biler. 
 
Mht sykehus vil en plassering nær togstasjonen v Vikingskipet, gi alle brukere meget 
gode tilkjørselsforhold for alle transportmidler. 
 
BNs fremlegg synes å være forfattet med meget kort tidshorisont. Det må tenkes 
minst 200 år frem i tid. Av den grunn må det legges til rette for utvikling av 
jernbanetilbudet for hele Østerdalen. Dette må tas i en annen omgang, men må 
planlegges inn allerede nå. 
Dette gjør Vikingskipet stasjon enda mer ideell. 
 
Fremfor alt må Hamar bys opprinnelige arkitektoniske og kunstneriske utforming 
omsider få komme til sin rett og fremstå med den skjønne beliggenheten som 
allerede var åpenbar for byplanleggerne i 1840-årene, i fritt samspill med Mjøsa og 
sollyset. 
 
 

mailto:postmottak@hamar.kommune.no


Med vennlig hilsen 
 
Thorbjørn Haakenstad 

 



Til medlemmer av fylkesutvalget i Innlandet og fylkesrådmannen 

Kopi sendt ordfører og kommunedirektør i Hamar. 

 

                                                                                                                                             Hamar, 14.02.2020 

 

Vedrørende høringsuttalelse med innsigelse i sak om dobbeltspor.  

Fylkesrådmannens begrunnelser for sin innstilling synes i det vesentligste å være basert på Bane Nors 

vurderinger og framstillinger. Disse er imidlertid sterkt påvirket av BN’s tydelig uttrykte forutinntatte 

standpunkt om at de også i framtid vil ha stasjonen der den ligger i dag. 

BN har ikke gitt en riktig beskrivelse av alternativ VEST når det gjelder konsekvenser for byen og 

togavviklingen i en lang anleggsperiode. Dette, og en rekke tekniske utfordringer, er beskrevet i 

underliggende fagrapporter, men utelatt eller nedtonet i innstillingen og presentasjonene. BN har 

skapt feil inntrykk av kulverten i Hamar-bukta. De har ikke fulgt opp kommunens krav om å utrede 

bedre ØST-løsninger slik at dette vil skje først i reguleringsplanfasen. 

Flere høringsinnspill vil konkret påvise feil og mangler, trekke helt andre konklusjoner og gjenspeile 

flertallets syn i Hamar. 

Fylkesrådmannen fremhever «regionale hensyn».                                                                                                        

VEST innebærer en reell risiko for at videreføring av dobbeltsporet skyves langt ut i tid, kanskje for 

alltid. Muligheten for beste direkteforbindelse Østerdalen-Elverum-Gardermoen-Oslo blir også 

spolert.                                                                                                                                                                                         

ØST er et optimalt utgangspunkt for en jernbaneløsning som gagner hele region Innlandet. 

Det er svært uheldig om Innlandet Fylkeskommune i denne fase på slikt tvilsomt grunnlag leverer 

innsigelse til trasealternativ ØST. Dette kan innvirke på det endelige resultat og i konsekvens føre til 

at beste alternativ for Hamar og Innlandet utelukkes for all framtid. 

 

Med hilsen 

Siv.ark. Kjell H. Bjørklund, siv.ing Gunnar Skjeset og ing. Asbjørn Opaas 
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