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Bakgrunn



• Prosess 2014 - 2016 Stange, Hamar og 
Ringsaker
Full utredning av tre korridorer i Hamar
Innsigelser til alle. Mekling og oversendelse til 
departementene, som ikke førte til avgjørelse. 
Bestilling av tilleggsutredninger som heller ikke 
førte til avgjørelse. Korridor midt ble ikke tatt med 
videre.

Bestilling av ny planprosess i Hamar i 2017 
(Regjeringen)

• Prosess 2018 – 2020 Full utredning av to 
korridorer
Grundige utredninger, optimaliserte løsninger, 
grunnboringer, mye oppmerksomhet på kostnader 
og konsekvenser. Innsigelser til østre korridor.

• Mekling 2020; endring i forutsetninger medførte 
endring i kommunens vedtak. Dobbeltspor over 
Åkersvika til Hamar stasjon, ikke gjennom Hamar.

• Prosess 2021 – 2022: Reguleringsplan vedtas 
høsten 2022. Utgangspunkt i eksisterende stasjon.
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Planprosess dobbeltspor til Hamar



• Prosess 2014 - 2016 Stange, Hamar og 
Ringsaker
Full utredning av tre korridorer i Hamar
Innsigelser til alle. Mekling og oversendelse til 
departementene, som ikke førte til avgjørelse. 
Bestilling av tilleggsutredninger som heller ikke 
førte til avgjørelse. Korridor midt ble ikke tatt med 
videre.

Bestilling av ny planprosess i Hamar i 2017 
(Regjeringen)

• Prosess 2018 – 2020 Full utredning av to 
korridorer
Grundige utredninger, optimaliserte løsninger, 
grunnboringer, mye oppmerksomhet på kostnader 
og konsekvenser. Innsigelser til østre korridor.

• Mekling 2020; endring i forutsetninger medførte 
endring i kommunens vedtak. Dobbeltspor over 
Åkersvika til Hamar stasjon, ikke gjennom Hamar.

• Prosess 2021 – 2022: Reguleringsplan vedtas 
høsten 2022. Utgangspunkt i eksisterende stasjon.
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Planprosess dobbeltspor til Hamar



Meklingsresultat Hamar
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• Meklingsresultat Åkersvika-Brumunddal høsten 2020
– Regulere kun Åkersvika-Hamar stasjon nord
– Koble Åkersvika-Hamar stasjon på

Sørli-Åkersvika, forutsatt finansiering (NTP/Statsbudsjettet)
– Anleggsbidrag Espern bru 

Åkersvika

Brumunddal



Meklingsresultat Hamar
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• Meklingsresultat Åkersvika-Brumunddal høsten 2020
– Regulere kun Åkersvika-Hamar stasjon nord
– Koble Åkersvika-Hamar stasjon på

Sørli-Åkersvika, forutsatt finansiering (NTP/Statsbudsjettet)
– Anleggsbidrag Espern bru 

Åkersvika

Brumunddal
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Full utbygging av dobbeltspor
152 mrd. kr

Optimalisert utbygging IC
76 mrd. kr Optimalisering: -76 mrd. kr (-50%)

Ferdig utbygd dobbeltspor Under utbygging Planlagt utbyggingEksisterende enkeltspor I referanse

Stort potensial i optimalisering av utbygging av IC

• Dovrebanen (-26 mrd. kr)
− Dobbeltspor Sørli – Åkersvika og Åkersvika-Hamar 

stasjon (nord) bygges
− Optimalisert utbygging Brumunddal – Moelv
− Optimalisering utbygging Moelv-Lillehammer

• Vestfoldbanen (-22 mrd. kr)
− Ingen utbygging Tønsberg-Stokke
− Optimalisert utbygging Stokke-Sandefjord
− Ingen utbygging Sandefjord-Larvik

• Østfoldbanen (-28 mrd. kr)
− Dobbeltspor Haug-Seut
− Tiltak på Fredrikstad stasjon og samtidig innkjør



Dobbeltspor til Hamar
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Eidsvoll

Venjar

Langset
Kleverud

Sørli

Åkersvika

Hamar

Venjar Åkersvika 
13 minutter redusert reisetid Oslo-Hamar (opp mot 1:06)
Økt frekvens på persontog – 1 til 2 pr time
Flere fjerntog
Ikke tilrettelagt for økning på godsfrekvens

Åkersvika  Hamar stasjon
Ytterligere redusert reisetid Oslo-Hamar (1:00)
Opptil 4 tog/time + fjerntog (T2035)

Dobling av godskapasitet (frekvens + lengde)



Fremdriftsplan for reguleringsplan og bygging
Førstegangsbehandling

• Hamar – 15. juni Formannskapet

• Stange – 21. juni Planutvalget

Høringsfrist

• Hamar og Stange – 3. september

Andregangsbehandling

• Hamar – 14. desember Formannskapet – 21. desember Kommunestyret

• Stange – 22. november Planutvalget – 14. desember Kommunestyret

Prosess mot investeringsbeslutning og bygging

• Oppstart av prosess for finansiering: januar 2023

• Investeringsbeslutning: 2024

• Byggestart 2025 (bruke samme brudd som KSÅ)

• Bygge del 1 Hamar stasjon i 2026 og 2027 (bruke samme brudd som KSÅ)

• Bygge del 2 Hamar stasjon ferdig i 2028 – 2029 (eget sluttbrudd)9



Planforslaget



Reguleringsplan Åkersvika – Hamar stasjon
Detaljregulering i to kommuner

• To parallelle reguleringsplaner

• Fra Sandvikavegen i Stange kommune til 
Victoriaundergangen i Hamar kommune

• To sett med plankart og bestemmelser
– Øvrige plandokumenter er felles 

• Konsekvensutredning gjennomført i tidligere planer

Hamar kommune

• Dobbeltspor inn på stasjonen og modernisering av 
dagens Hamar stasjon

• Knutepunkt og grensesnitt til byutvikling

Stange kommune

• Viderefører og sikrer sammenhengen til dobbeltspor 
Sørli-Åkersvika

• Ny fylling og spor i Åkersvika
11
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Oversikt ny sporplan Åkersvika-Hamar
Stange 

Løten

Brumunddal



Stange
Viderefører i stor grad vedtatt reguleringsplan 
fra 2020

• Planen fra 2020 viste hvordan dobbeltsporet fra 
Sørli skulle treffe eksisterende fylling i 
Åkersvika. 

• Dobbeltsporet skal treffe ny fylling og 
videreføres fram til Hamar i denne planen

• Bestemmelser er like som i gjeldende plan og gir 
ingen nye konsekvenser for naboer 

• Nødvendig areal til rigg og anlegg for bygging av 
dobbeltsporet er utvidet mot Mjøsa
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Åkersvika
• Utbygging i Åkersvika naturreservat krever 

tillatelse – Egen prosess med Statsforvalteren
– Dispensasjonssøknad (for inngrep i Åkersvika)

– Kompensasjonsplan (for økologisk kompensasjon)

– Vern av nye områder (etter naturmangfoldloven)

• Ny jernbanefylling planlegges på utsiden av 
dagens fylling

• Ny bru med ca. lik åpning og plassering som 
dagens bru

• Ny sporhøyde ca. 1,5m over dagens (SOK 128 
moh)

• Ny fylling og spor bygges samtidig som det er 
togtrafikk på eksisterende spor. Krav til avstand 
pga. sikkerhet

14



Økologisk kompensasjon og vern i Åkersvika

• Dersom areal i reservatet blir bygget ned, må det vernes nytt areal
– Vern av nytt areal er krav i Ramsarkonvensjonen og regjeringens prinsipper

• Må finne areal til vern i tilknytning til Åkersvika 
– Må finne områder som kan bli Ramsarområde

– Følges opp i egen prosess etter naturmangfoldloven

Prosessen

• Bane NOR søker dispensasjon 
– Behandles av Statsforvalteren

• Bane NOR utarbeider kompensasjonsplan
– Viser aktuelle avbøtende tiltak og områder for vern

• Statsforvalteren verner nytt areal
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Ny bru i Åkersvika
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• Forslag om nettverksbuebru

• Lignende konstruksjon som dagens bru

• Overliggende bæring
– Ikke nødvendig med fundament i djupålen

– Mest mulig frihøyde over vassdrag

• Tilsvarende vanngjennomstrømning som i dag

• Høyere konstruksjon enn dagens bru



Reguleringsplanen i Hamar kommune – følger opp meklingsavtalen
• Omfatter hovedsakelig 

eksisterende infrastruktur

• Tilsving for gods Rørosbanen –
Dovrebanen sør reguleres ikke 
i dette prosjektet. 
– Planen er tilpasset slik at tilsving kan 

reguleres senere hvis den prioriteres 

• Har grensesnitt mot flere 
pågående planer og prosjekter

• Regulering for knutepunktet er 
fleksibel 
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Reguleringsplan gir rammer for utbygging 

• Avgrenset sporområde åpner for byutvikling for 
kommunen

• Mulighet for å bygge hele strekningen over 
Åkersvika i ett trinn
– Sparer naturverdier, kostnader og tid

• Mulighet for å prioritere midler til ombygging av 
stasjonsområdet istedenfor oppussing 
– universelt utformet stasjonsområde
– ny undergang som gir atkomst til plattform og 

mellom byen og Mjøsa
– fornyelse av jernbanetekniske anlegg 
– moderne signalanlegg (ERTMS) 
– stasjonsområde som åpner for økt trafikk /flere 

tog i timen til/fra Oslo og mer gods på bane
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Hamar stasjon – mulig løsning for helhetlig knutepunkt 
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Korttidsparkering
Kiss&Ride og 
HC-parkering

Buss for tog (Taxi) Taxi
Ny undergang som 
atkomst til tog og 
Strandsonen

Nytt spor for 
Rørosbanen

Ombygging av 
busstasjonen

Sykkelhotell
Gatebruk avklares i 
kommunens planarbeid



Adkomst til tog og Strandsonen
• Ny undergang mellom restaurantbygget og busstasjonen

– 6 m bredde

• Eksisterende teknisk bygg på plattform rives

• Utgang i sør koordinert med Bane NOR Eiendoms reguleringsplan for 
Hamar strandsone

• Utgang i nord utformes i samarbeid med Hamar kommune
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Illustrasjon - Bane NOR Eiendom



Kulturminner – Fredet verkstedsområde
• Fortsatt jernbaneaktivitet og sporforbindelse til jernbanetrekanten

– Nødvendig med tilpasning av spor og teknisk anlegg

• Inngrep i nordre del av Østre travers
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Tilpassing til Espern

• Dagens turvei-undergang ved 
Espern forlenges under nytt 
dobbeltspor.

• Ny trapp og rampe, tilpasset 
framtidig utbygging på Espern.

• Rampeløsning er tilpasset for 
universell utforming. 



Tilkobling til planområdet



Rørosbanen og midlertidig hensetting (togparkering)
• Små justeringer på Rørosbanen for tilpasning til nye 

spor på Hamar stasjon 
– Endrer ikke høyde 

– Endrer ikke antall spor 

• Noe justering av hensetting, tilpasset Espern bru
– Tømming og innvendig rengjøring som i dag

• Viderefører dagens bruk til hensetting frem til 
permanent anlegg etableres
– Videreføring av dagens bruk langs Rørosbanen

• Støyskjermer og lokale tiltak
– Følges opp i byggeplan og byggesaksbehandling

24



Åttemetersplanet 
• Nødvendig å forlenge dagens 

uttrekksspor
– Dagens spor langs Åttemeters-planet forlenges 

for å snu godstog mellom Dovrebanen og 
Rørosbanen

• Ønskelig å justere spor for å holde større 
fart inn/ut av Hamar stasjon
– Større fart inn på stasjonen gir mindre støy fra 

bremsende godstog

– Ev. ny støttemur ved innerste rad med 
parkeringsplasser

• Ev. planmessige endringer legges inn i 
sentrumsplanen
– Tilpasse til planlagt bruk
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Ca. lengde forlenget 
uttrekksspor

Ca. lengde dagens 
uttrekksspor

Mulig justering av 
spor
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Byutviklingsmuligheter



Dagens situasjon
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1. Få på plass Espern bru 
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• Espern bru må bygges først, denne er 
nødvendig for å få adkomst for å bygge ut 
områdene på Strandsonen og Espern.
– Dagens planovergang tilfredsstiller ikke krav til 

trafikksikkerhet 

• Planlagt bygget i 2023



2. Fase 1 av utbyggingen langs Mjøsa 
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• Første fase på Strandsonen og Espern kan 
gjennomføres

• 2023 



3. Bygging av jernbane til og med Hamar stasjon
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• Ny jernbane fra Åkersvika til Hamar 
stasjon fortrinnsvis bygget sammen med 
Sørli - Åkersvika.

• Dette fører til ytterligere avgrensing av 
sporområdet.

• Muliggjør undergang fra stasjonen til 
Strandsonen og Tjuvholmen.

• Dette muliggjør mer utbygging.

• 2027/30



4. Utbygging av fase 2 på Strandsonen
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• Utbygging av Strandsonen fase 2

• Kan starte bygging i 2030







Espern Bydel. Espern Eiendom, Lund og Slaatto Arkitekter34
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