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FORORD 
Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for 
utbygging av InterCity-strekningen Sørli-Hamar-Brumunddal som går gjennom Stange, Hamar og 
Ringsaker kommuner. InterCity-triangelet er en helhetlig jernbaneutbygging på østlandsområdet, med 
sitt hjerte i Oslo og armer som strekker seg i tre retninger; fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer. 
 
InterCity-strekningen Sørli-Hamar-Brumunddal er en del av InterCity-utbyggingen fase 1 som skal 
være ferdigstilt til Hamar innen 2024. Fase 2 er strekningen Brumunddal-Lillehammer med planlagt 
ferdigstillelse 2030. Mellom Hamar og Lillehammer skal en egnet parsell for dobbeltsporutbygging 
identifiseres, med det mål å øke strekningskapasiteten for godstog. Denne parsellen planlegges 
bygget innen 2026 og skal inngå som en del av det fremtidige dobbeltsporet mellom Hamar og 
Lillehammer. 
 
Strekningen er ett av tre prosjekter hvor det gjenstår/ pågår planlegging på strekningen Oslo-
Lillehammer (de andre prosjekt er dobbeltspor Venjar-Langset gjennom Eidsvoll og Kleverud-Sørli 
gjennom Tangen). Konsekvensutredningen inngår som en del av beslutnings-grunnlaget for valg av 
korridor på strekningen fra Stange, via Hamar til Brumunddal i Ringsaker. 
 
Kommunedelplanen med konsekvensutredning er utarbeidet av planprosjektet Sørli-Hamar-
Brumunddal med Sverre Normann Setvik som planleggingsleder. Assisterende planleggingsledere har 
vært Marit Killingrød Bjørke og Hanne Sophie Solhaug. Rådgivere for planarbeidet og 
konsekvensutredningen har vært konsulentgruppen Rambøll Sweco ANS, satt sammen for dette 
prosjektet og med sin opprinnelse i rådgivningselskapene Rambøll Norge AS og Sweco Norge AS. I 
tillegg har følgende konsulenter utgjort en del av utredningsteamet: Alt.arkitektur AS, Nibio (Norsk 
institutt for bioøkonomi), Brekke & Strand Akustikk AS, Comput IT, L2 Arkitekter AS, Miljøfaglig 
Utredning, Oslo Economics AS, Terratec AS og TüvSüd. Harald K. Hanssen har vært oppdragsleder 
og Iver Reistad og Kathrine Gjerde har vært assisterende oppdragsledere for rådgivningsgruppen. 
 

Prosjektet har hatt faste møter med representanter på administrativt nivå fra kommunene i Stange, 
Hamar og Ringsaker. I tillegg ble det opprettet to ressursgrupper; Samarbeidsforum og 
Ressursgruppe Samferdsel.  
Samarbeidsforum har bestått av Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Stange 
kommune, Hamar kommune, Ringsaker kommune, Lillehammer kommune, Fylkesmannen i Hedmark 
og Fylkesmannen i Oppland, Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  
 
Det har ikke vært avholdt møter i Ressursgruppe Samferdsel da Jernbaneverket ikke har ansett det 
som relevant på dette planstadiet. Ressursgruppe Samferdsel vil bli samlet i neste planfase.  
 
Det har vært gjennomført medvirkning med politikere, grunneiere og gårdeiere/ landbruksinteresser, 
foreninger, barn og unge og andre enkeltaktører. Det er gjennomført folkemøter, dialogmøter, 
særmøter og åpne kontordager. 
 
Høringsuttalelser til kommunedelplanen og konsekvensutredningen sendes til: 
 

 Stange kommune 
Postboks 214, 2336 Stange 
e-post: post@stange.kommune.no (att: Ingeborg Storbæk)  

 Hamar kommune 
Postboks 4063, 2306 Hamar 
e-post: postmottak@hamar.kommune.no (att: Tone Bjørgan Wabakken) 

 Ringsaker kommune 
Postboks 13, 2381 Brumunddal 
e-post: postmottak@ringsaker.kommune.no (att: Ole Roger Strandbakke) 

 
Eventuelle spørsmål til kommunedelplanen og konsekvensutredningen kan rettes til: 
 
 

mailto:post@stange.kommune.no
mailto:postmottak@hamar.kommune.no
mailto:postmottak@ringsaker.kommune.no
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Jernbaneverket InterCity-prosjektet, planstrekning Sørli-Hamar-Brumunddal ved 
 

 Planleggingsleder Sverre Normann Setvik 
e-post: sverre.normann.setvik@jbv.no 

 Assisterende planleggingsledere Marit Killingrød Bjørke og Hanne Sophie Solhaug 
e-post: marit.killingrod.bjorke@jbv.no / e-post: hanne.sophie.solhaug@jbv.no 

 
I perioden 01.07. – 08.08.2016 vil ikke spørsmål bli besvart grunnet ferieavvikling hos Jernbaneverket. 
 
Oslo, 24.05.2016   
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0 Sammendrag 
Bakgrunn, mål og planprosess 
En stor del av befolkningsveksten i Norge forventes å komme i storbyregionene. For å avlaste presset 
på hovedstadsområdet er det ønskelig å styrke næringslivet i regionene rundt Oslo, slik at noe av 
befolkningsveksten kan skje der. Det er ventet en betydelig befolkningsøkning i Østlandsområdet fram 
mot 2040. I Oslo og Akershus er det ventet 450 000 nye innbyggere, mens Hedmark har et mål om 
220 000 innbyggere innen 2020 (1). Med utgangspunkt i behovet for å avlaste presset i 
hovedstadsområdet la Regionrådet for Hamarregionen opp et mål om å gjøre Hamarregionen til det 
mest attraktive bo-området i Innlandet, samt en visjon om 100 000 innbyggere (2). Befolkningsveksten 
vil gi en økt trafikkvekst, og veksten vil føre med seg behov for store investeringer i 
samferdselstjenester. 
 
Utbygging av dobbeltspor i IC-området vil knytte byene på Østlandet tettere sammen og gjøre det 
lettere å dagpendle mellom dem. Reisetiden vil bli betydelig redusert mellom Oslo og Lillehammer, 
Skien og Halden. En moderne jernbane gir kort reisetid, hyppige avganger og høy pålitelighet. 
 
Med utgangspunkt i bestillingen gitt i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 (3) er IC-prosjektets 
oppgave å planlegge et moderne dobbeltsporet jernbanenett for høy hastighet med tilhørende 
stasjoner og driftsanlegg der det i dag fortsatt er enkeltsporet jernbane mellom Oslo og Lillehammer, 
Skien og Halden. 
Behov, mål og krav er definert i Konseptvalgutredningen (KVU) for IC-strekningen Oslo-Lillehammer 
(4). Føringer gitt i NTP 2014-2023 for utvikling av togtilbud og infrastruktur er å regne som krav for IC-
prosjektets måloppnåelse.  

Det fastsatte planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor 
Sørli-Brumunddal er datert 17.06.2015. 

Iht. planprogrammet skal følgende utredes: 

 Korridor gjennom Stange som følger dagens jernbane 

 Korridor 1 - Hamar Vest (K1) med dagens stasjonsplassering og enten tunnel eller dagløsning 
gjennom de vestre bydeler i Hamar  

 Korridor 2 - Hamar Midt (K2) med stasjon mellom Hamar rådhus og CC stadion og tunnel 
derfra gjennom Furuberget  

 Korridor 3 - Hamar Øst (K3) med stasjon ved Vikingskipet  

 Korridor gjennom Ringsaker 

Mål for tiltaket 
Følgende samfunnsmål er definert for IC-prosjektet (4): 

«InterCity-strekningene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og 
arbeidsområdene godt sammen.» 

Følgende krav er utledet av effektmålene som er definert for IC-prosjektet på Dovrebanen: 

 Transportkapasitet - Tilstrekkelig kapasitet og frekvens til å dekke fremtidig etterspørsel etter 
personreiser og godstransport 

 Pålitelighet - Minst 95 % av alle tog kommer frem i rett tid 
 Reisetid - 1 times kjøretid Oslo-Hamar og 1,5 times kjøretid Oslo-Lillehammer 

 
Konseptvalgutredningen (KVU) definerer fire krav i tillegg til effektmålene beskrevet over. 
Effektmålene er utledet av det prosjektutløsende behovet, mens de fire kravene er utledet av andre 
viktige behov som samfunnsmålet belyser. For planstrekningen Sørli-Brumunddal er begrepet mål 
vurdert som mer dekkende enn krav og er derfor brukt i dette planarbeidet. De fire målene er: 

1. Miljøvennlig transportsystem 

 Reduserte utslipp av klimagasser, støy og lokal luftforurensning 

 Begrense arealinngrep 
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2. By- og tettstedsutvikling 

 Attraktive og kompakte byer og tettsteder med sentralt lokaliserte kollektivknutepunkt 
3. Trafikksikkert transportsystem 

 Reduksjon i antall ulykker 
4. Regional utvikling og styrking av næringslivets konkurranseevne 

 Avlaste hovedstadsområdet og byregionene for biltrafikk 

 Økt tilgang til arbeidskraft og økt produktivitet i næringslivet 

Miljømål 
Bygging og drift av jernbanetrasé med dobbeltspor beregnet for høye hastigheter (250 km/t) fra Sørli til 
Lillehammer har mange miljøaspekt knyttet til seg. I forbindelse med planleggingen er det utarbeidet et 
Miljøprogram (5) for prosjektet som er basert på IC-Jernbaneverkets miljøpolitikk som sier at 
miljøhensyn skal være grunnleggende for utbyggingen av InterCity. Målbildet med forankringen i 
miljømålene i NTP og i Jernbaneverket er styrende for planleggingen og anbefalingen i prosjektet. 

Jernbaneverkets føringer for planarbeidet 
NTP 2014-2023 gir konkrete føringer for utvikling av togtilbudet på InterCity-strekningene. For 
infrastrukturen på planstrekningen Sørli-Brumunddal gjelder følgende: 
 

 Sammenhengende dobbeltspor til Hamar innen utgangen 2024 

 Planlegging av InterCity-strekningene til Lillehammer med sikte på ferdigstilling i 2030 

 Utbyggingen skal gjennomføres slik at togtilbudet trinnvis forbedres også i årene før 
sammenhengende dobbeltspor er realisert 

Statsbudsjettet for 2015 legger føringer knyttet til investeringsomfanget, hvor det blant annet påpekes 
at: «..dersom det i den videre planleggingen avdekkes behov for mer omfattende tiltak på én 
delparsell, skal Jernbaneverket søke å finne løsninger og inndekning for kostnadsøkningen innenfor 
den øvrige InterCity-porteføljen.» 

Planlegging i regi av InterCity-prosjektet skal følge et prinsipp om at mest mulig skal gjøres kun en 
gang. For å sikre felles føringer for den videre planleggingen er det utarbeidet et konseptdokument, 
som beskriver et helhetlig konsept bestående av togtilbud og infrastruktur på InterCity-strekningene. 
En teknisk designbasis, som sikrer standardiserte og formålstjenlige løsninger for teknologiske valg for 
jernbanestrekningene. En planveileder for byområder og knutepunkter (6) beskriver en tilnærming til 
arbeidet med å utvikle knutepunkter. 

Overordnede føringer 
Viktige overordnede føringer for prosjektet er de statlige planretningslinjene og de nasjonale 
forventinger til regional og lokal planlegging. 

Planstatus i området 
Kommunedelplanen gjelder generelt foran eldre planer når ikke annet er bestemt. Eldre kommunale 
og regionale planer som er i overenstemmelse med kommunedelplanens arealbruk skal fortsatt gjelde, 
og opprettholdes uten endringer utenfor planområdet. Innenfor kommunedelplanens planområde vil 
planen erstatte tidligere planer for den detaljerte arealbruk.  

Planprosess 
Kommunedelplanen skal avklare korridor for dobbeltspor på strekningen og danne grunnlaget for 
utarbeidelse av reguleringsplaner hvor detaljer i lokalisering og utforming fastlegges. 
En kommunedelplan består av en planbeskrivelse (dette dokumentet) og et kart som viser arealbruk 
med tilhørende bestemmelser. Det utarbeides planbeskrivelse, kart og bestemmelser for strekningen 
Sørli-Brumunddal. I tillegg er det utarbeidet en konsekvensutredning; en særskilt vurdering og 
beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn. Planen skal vedtas som separat 
kommunedelplan i de tre kommunene Stange, Hamar og Ringsaker. 
Planprosjektet har etablert en aktiv strategi for medvirkning hvor møter med aktører, interessenter og 
berørte, samt bruk av JBVs nettsider for å formidle informasjon har vært sentralt. Møtene har sikret 
informasjonsutveksling, dialog og kvalitetssikring av arbeidet.  
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Arbeidet med konsekvensutredningen og kommunedelplanen har pågått siden medio 2015. Når 
kommunedelplanen med valg av alternativ er vedtatt vil det bli utarbeidet reguleringsplaner. 

Beskrivelse av tiltaket 
Alternativene og variantene 
I Stange kommune mellom Sørli og Ottestad er det utredet kun ett alternativ for dobbeltspor. Fra 
Ottestad til Åkersvika er det utredet ett alternativ og en variant. Begge er dagløsninger.  

Videre gjennom Hamar kommune er det flere alternativer. Disse forholder seg til tre ulike korridorer:  

 Korridor 1 (K1) som ligger vest i Hamar med stasjonsplassering som i dag. Her er det to 
alternativ.  

 Korridor 2 (K2) som går tvers igjennom byen med stasjon mellom Hamar rådhus og CC 
Stadion. Her er det kun ett alternativ. 

 Korridor 3 (K3) som ligger øst for sentrum med stasjon ved Vikingskipet. Her er det utredet ett 
alternativ.  

(Alle alternativ med varianter innehar tunnel som går under Furuberget, og kommer ut i dagen ved 
Jessnes i Ringsaker kommune.) 

Nord for Hamar i Ringsaker kommune er det kun ett alternativ mellom Jessnes og Brumunddal.  

Tabell 0-1 Tabellen viser hvilke gjennomgående alternativer og varianter som er konsekvensutredet 

 Stange (56) Hamar (57) Ringsaker (58) 

Alternativ 2a K1-2b  

«dagens 

stasjon med 

bru over 

Hamarbukta» 

K1-3b 

«dagens 

stasjon med 

kulvert under 

Hamarbukta» 

K2-1a 

«stasjon ved 

rådhuset» 

K3-3 

«stasjon ved 

Vikingskipet» 

58 

Variant 56-1a 

Ottestad-

Åkersvika  

 

 K1-3b  

MAKS kulvert 

K2-1a 

MELLOM lokk 

K3-3 

Fylling vest 

 

Forklaring til tabellen over: 

 Tallene 56/57/58 refererer til strekningene i de respektive kommunene. 

 Benevningene som er brukt er med bakgrunn i benevninger fra optimaliseringsfasen, og de er videreført 

av hensyn til historikken fra alternativene for denne fasen.  

 K1/K2/K3 refererer til de ulike korridorer gjennom Hamar, mens benevningene som 1a, 2b eller 3 

refererer til alternativ innenfor korridorene. Dvs. benevninger som K1-1b som ikke er nevnt over er 

således silt ut i forbindelse med optimaliseringsfasen.  

 Liten «a» betyr for øvrig ingen begrensing på gjenomkjøringshastighet (100 km/t) gjennom 

stasjonsområdet, mens liten «b» betyr nedsatt hastighet (80 km/t) gjennom stasjonsområdet. 

Nedenfor kart som viser de ulike alternativer og varianter som inngår, for deretter en kort beskrivelse 

av disse. 
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Figur 0-1: Alternativer med varianter som er utredet 



 

  

  

 

14 
 

 Alt. 2a omfatter strekningen fra Sørli til Åkersvika. Nytt dobbeltspor går i daglinje gjennom 
relativt flatt terreng. Alternativet følger eksisterende bane gjennom Stangebyen. Ved Guåker 
nord for Stangebyen svinger alternativet nordvestover og følger deretter eksisterende bane 
forbi Ottestad stasjon. Ved Jemli tar alternativet igjen av fra dagens jernbane og føres like vest 
for gårdene Nordstad og Tokstad. 

o Variant 56-1a omfatter strekningen fra Ottestad til Åkersvika. Varianten svinger vekk 
fra dagens jernbanetrasé nord for Ottestad stasjon, og føres mellom Nordstad gård og 
Arstad skole. 

 Alt. K1-2b omfatter strekningen fra Åkersvika til Vikervegen og følger i prinsippet eksisterende 
bane. Alternativet føres over Åkersvika rett vest for eksisterende jernbanefylling, og videre 
gjennom dagens stasjonsområde. Videre føres alternativet på bru over Hamarbukta og inn i 
kulvert nord for Koigen. Tunnelåpningen blir liggende i området ved Stormyra. 

 Alt. K1-3b følger samme trasé som K1-2b, men ved stasjonsområdet senkes ny bane og går 
inn i en neddykket kulvert delvis under Hamarbukta. Tunnelåpningen blir liggende nordvest for 
Koigen. 

o Variant K1 vest-3b MAKS kulvert har lukket kulvert under hele Hamarbukta. 
Stasjonsbygning integreres i kulverten. For øvrig er varianten i store trekk identisk 
med alternativet. 

 Alt. K2-1a omfatter strekningen fra Åkersvika til Jessnes gjennom bydelen Østbyen. Alternativet 
føres over Åkersvika rett vest for eksisterende jernbanefylling og skjærer seg gjennom 
Østbyen for deretter å bli ført inn i en fjelltunnel like ved CC stadion. Mellom stasjonen ved 
rådhuset og fjelltunnelen er det planlagt en betongtunnel hvor landskapet over tunnelen kan 
opparbeides til et byrom. 

o Variant K2-1a MELLOM lokk innebærer at det legges inn et parklokk nord for 
Stangevegen. For øvrig er varianten i store trekk identisk med alternativet. 

 Alt. K3-3 omfatter strekningen fra Åkersvika til Jessnes gjennom Børstad. Alternativet føres 
over Åkersvika rett øst for eksisterende jernbanefylling, og videre over dagens parkeringsareal 
ved Vikingskipet. Videre går ny bane øst for boligområdet ved Disen og deretter over jordene 
ved gårdene Børstad og Tommelstad. Tunnelåpningen (tunnelpåhugget) blir liggende ved 
Tommelstad. 

o Variant K3-3 Fylling vest innebærer at ny jernbane føres over Åkersvika på vestsiden 
av eksisterende jernbanefylling. For øvrig er varianten i store trekk identisk med 
alternativet. 

 Alt. 58 omfatter strekningen fra Jessnes til Brumunddal. Alternativet ligger i helningen øst for 
eksisterende bane. Alternativet føres mellom gårdene Jesnes nedre og Jesnes søndre, over 
Mælumsvika og deretter gjennom Stor-Ihlehagan før den krysser E6 i prinsippet ved dagens 
krysningspunkt. Herfra følger den dagens bane inn mot Brumunddal stasjon. Alternativet 
innebærer at eksisterende Amlund bru må rives. 

Dagens trafikkgrunnlag 
Strekningen Sørli-Brumunddal trafikkeres med gods-, tømmer-, region- og fjerntog. Hamar stasjon er i 
tillegg endestasjon for regiontrafikk på Rørosbanen. Stange, Hamar og Brumunddal stasjon utgjør 
stasjonene på strekningen. Dagens trafikk over Hamar stasjon ble i 2012 beregnet til 1,3 mill. av- og 
påstigende personer pr. år (Behovsanalyse for Hamar Skysstasjon 2012 – tall mottatt fra NSB). På en 
normal ukedag antas det at Hamar stasjon har over 4000 av- og påstigninger. Fra 2012 til 2016 har 
togtilbudet blitt forbedret i den forstand at IC-pendelen Skien-Lillehammer er delt i to. Det har isolert 
sett ikke gitt flere avganger til/fra Hamar, men forutsigbarheten er blitt bedre. Bedre forutsigbarhet og 
nye togsett har trolig gitt passasjerøkning etter 2012, men konkrete tall foreligger ikke.  

Standard og utforming 
Strekningen mellom Sørli og Brumunddal bygges ut med dobbeltspor. Sporavstand er valgt i tråd med 
Teknisk designbasis (7): 4,7 m ved dobbeltspor for både tunnel-, stasjon- og dagstrekninger. Ved tre 
eller flere spor er sporavstanden økt til 6,6 m. For skråningshelning på fyllinger og jordskjæringer er 
det valgt helning på 1:2. I fjellskjæring er det valgt skråningshelning 10:1 og 2 m fjellhylle før 
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jordskjæring. I områder med høye fjellskjæringer og dyrka mark, er fanggrøft redusert til et minimum 
for å redusere inngrepet i dyrket mark. For strekningen Sørli-Brumunddal er ingen tunneler lengre enn 
5 km. Teknisk hovedplan (8) legger til grunn en normalprofil for jernbanetunnelene med en ettløps-
tunnel. 
Betongtunneler utformes generelt med buet tverrsnitt der det er tilstrekkelig overdekning. 
Tunnelpåhugg og portaler lokaliseres slik at terrenginngrep i forbindelse med tunnelportalen 
begrenses. Portaler skal fremstå som byggverk med klar og konsis form, uten å dominere 
omkringliggende landskap. 
Bruer utformes slik at krav til konstruksjonssikkerhet og bestandighet er ivaretatt. 
 
 

          

Figur 0-2 Normalprofil jordskjæring og typisk normalprofil av ettløps fjelltunnel for 250 km/t 

         
Figur 0-3: Normalprofiler av ett-løps betongtunnel («cut and cover») for 250 km/t 

 

 
Figur 0-4: Prinsipptegning (typisk) for stasjon med 3 spor 

Vann og avløp 
Vann og avløp (VA) er for gjennomgående spor, vurdert og planlagt, og tilpasset nye traseer. Alle VA- 
anlegg er gitt samme nivå og funksjon som i dag. Normalkrav og lokale krav er ivaretatt.  
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Regelverk for veger 
Utredningen og planleggingen av nytt dobbeltspor berører både offentlige, kommunale og private 
veger innenfor planområdet. Dette gjelder både riks- og fylkesveger, samt kommunale veger, herunder 
g/s-veger, og private gårds- og landbruksveger/driftsveger. Det er krav til planskilte kryssinger både for 
kryssende veger og gang- og sykkelveger. 

Grunnforhold 
Generelt er løsmassene på strekningen Sørli-Brumunddal dominert av morenemasser, med enkelte 
områder med myr/torv av varierende dybde. Morenemasser er som regel velgraderte og inneholder 
alle fraksjoner fra leire til større stein. Når det gjelder områdestabilitet er det ingen kjennskap til kvikk- 
eller sensitiv leire i området mellom Sørli og Brumunddal. Det er så langt lite som tyder på at den 
planlagte jernbanetraséen vil få store utfordringer i forhold til områdestabilitet. 

Dimensjonering for flom 
Det er de klimatiske og fysiografiske forholdene i vassdraget som påvirker flomforholdene. Det er flom 
i Mjøsa som er dimensjonerende for nytt dobbeltspor og bruer. Det er dokumentert at det ikke er 
grunnlag for å forvente at fremskrevne flomvannstander i Mjøsa vil øke.  
For den prosjektering som er gjort er det lagt til grunn: 

 200 års flom i Mjøsa: kote +126,64 

 Sikkerhetsmargin: 0,5 m  

 Tillegg for bølger: 0,5 m (aktuelt ved passering over Åkersvika) 

 Krav til skinneoverkant over 200-årsflom iht. Teknisk designbasis: 0,4 m 

Ut fra dette er det prosjektert med følgende: 

 Overkant for nytt dobbeltspor er lagt på kote +128 over Åkersvika og i Hamarbukta  

(kote +126,64 samt 0,5 m+0,5 m+0,4 m) 

 Skinneoverkant under kote +127,54 (kote +126,64 samt 0,5 m+0,4 m) flomsikres   

Knutepunkt 
For å sikre optimal utnyttelse av sentrale områder i stasjonsbyene, er det et mål at potensialet for 
arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter i områdene nær knutepunktene utnyttes. Dette 
samsvarer med overordnede myndigheters forventning om fortetting rundt IC-strekningenes 
stoppesteder/knutepunkt. Det er utarbeidet en fagrapport Knutepunkt og byutvikling (9) som beskriver 
og redegjør for fremtidige muligheter omkring knutepunktene Stangebyen, Hamar (alle tre korridorer) 
og Brumunddal. Rapporten er rikt illustrert, men det presiseres at illustrasjonene må betraktes som 
scenariobaserte. 

Konsekvensutredningen 
Innholdet i utredningen og krav til metode er definert i planprogrammet (10). De enkelte 
fagutredningene følger metoden gitt av Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser (11).  
I tillegg er det for de ulike fagtemaene brukt supplerende verdikriterier i den grad dette har vært 
formålstjenlig. 
Konsekvensutredningen (12) er ledd i en vurderingsprosess og beslutningsrekke som leder frem til 
planvedtak i kommunestyret. Prosessen kan skjematisk fremstilles i tre trinn (fagbegreper er forklart i 
vedlegg): 

 Samfunnsøkonomisk analyse 

 Anbefaling 

 KU+KDP: Planforslag 

For å vurdere virkningene av et prosjekt (tiltak) sammenligner man forventet tilstand etter 
gjennomføring av tiltaket med forventet tilstand uten av det er gjennomført. I denne utredningen består 
nullalternativet (referansealternativet) av eksisterende jernbanelinje uten investeringer, men med 
vanlig vedlikehold slik at funksjon og tilbud opprettholdes. Investeringstiltak på vei og bane som står i 
NTP 2014-2023, inngår i nullalternativet. 
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Figur 0-5 Figuren viser prosess og beslutningsledd mellom den samfunnsøkonomiske analysen, 
konsekvensutredningen og kommunedelplanen. Figuren er en videreutvikling (vist med blått) av figur 7-1 i V712 
(vist med svart). Kapittelinndelingen i figuren viser til V712 (ikke dette dokumentet) 

Prissatte konsekvenser 
De prissatte konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsanalyse. Dette er en beregning av 
den økonomiske nytten samfunnet oppnår ved å gjennomføre tiltaket og kostnadene for å 
gjennomføre det samme tiltaket målt i kroner. I nytte-kostnadsanalysen defineres samfunnets nytte 
som summen av individenes nytte. Individenes nytte måles ved deres betalingsvillighet knyttet til et 
gode. Det vil si hva individet er villig til å betale for godet. 
På bakgrunn av resultater for netto nytte rangerer vi alt. K3-3 som best. Deretter rangeres K1-2b, 
dernest K1-3b, mens K2-1a gir lavest netto nytte og rangeres derfor sist.  

Tabell 0-2 Oppsummering av prissatte virkninger, nåverdi i mill. 2016-kroner 

 K1-2b K1-3b K2-1a K3-3 

1. Sum trafikantnytte 3 748 3 759 3 918 3 686 

2. Sum operatørnytte  0 0 0 0 

3. Sum offentlig nytte  -1 381 -1 382 -1 341 -1 411 

4. Sum nytte for samfunnet for øvrig 104 361 391 390 

5. Restverdi  2086 1989 1768 2238 

6. Skattefinansieringskostnader -2 043 -2 230 -2 622 -1 959 

Brutto nåverdi (sum 1-6) 2 514 2 497 2 114 2 944 

7. Investeringskostnader -9 785 -10 725 -12 736 -9 333 

Netto nåverdi (NNV) -7 272 -8 228 -10 623 -6 389 

Netto nåverdi per budsjettkrone (NNB) -0,65 -0,68 -0,75 -0,59 

Rangering 2 3 4 1 
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Alt. K3-3 har lavest investeringskostnader og gir samtidig høyest nytte for samfunnet for øvrig.  
Trafikantnytten er imidlertid lavest i alt. K3-3, men ikke så lav at den oppveier de høye 
investeringskostnadene i de øvrige alternativene. Nytten for samfunnet i alt. K3-3 trekkes for øvrig opp 
av lave støykostnader og høy verdi knyttet til frigjøring av arealer. Forskjeller mellom alternativene er i 
hovedsak en følge av forskjeller i investeringskostnader, antall togreiser, støy og frigjorte arealer. 

Lønnsomheten av delstrekninger som Sørli-Brumunddal må ses i sammenheng med lønnsomheten av 
hele IC mellom Oslo og Hamar/Lillehammer. Lønnsomheten av hele IC er besvart i konseptvalg-
utredningen for IC. Alternativene vi har utredet under prissatte konsekvenser viser imidlertid negativ 
netto nytte for samfunnet, noe som tilsier at utbygging av IC Sørli-Brumunddal ikke er lønnsomt for 
samfunnet.    

Ikke-prissatte konsekvenser 
De ikke-prissatte konsekvensene omfatter hovedtemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, 
kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser. Temaene representerer ulike aspekter av miljøet. Temaene 
omtales som ikke-prissatte fordi konsekvensene ikke beregnes i kroneverdier, men vurderes etter en 
ni-delt skala som går fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens. Inndelingen 
og vurderingen av konsekvens er basert på Statens vegvesens håndbok V712. For hvert av 
deltemaene foreligger det en egen fagrapport med mer detaljerte beskrivelser, vurderinger og 
analyser. Det best vurderte alternativ på strekningene gjennom Hamar har blitt rangert på følgende 
måte: 

1. K3-3, variant Fylling vest 
2. K2-1a, variant «Mellomlokk» 
3. K1-3b 
4. K1-2b 

Bakgrunnen for vurderingen av konsekvens og rangering ligger i hvordan alternativer og varianter i 
hver korridor forsterker eller svekker de tverrfaglige samfunnsverdiene i Hamar sentrum, Mjøsstranda, 
Disen-Børstad og Åkersvika. Det er også lagt vekt på hvordan tiltaket forsterker eller ytterligere 
svekker den landskapelige, byhistoriske og rekreative sammenhengen mellom sentrum, strandsonen 
og Domkirkeodden. Dette er positive virkninger av tiltaket som fremkommer både i fagtemaene 
Landskapsbilde, Nærmiljø og friluftsliv og Kulturmiljø. 

Tabell 0-3 Tabellen viser konsekvensgrad for hver av de ikke-prissatte fagtemaene med tilhørende rangering. 
Samlet konsekvensgrad og rangering følger til slutt. Den kombinasjonen av alternativ og variant som er anbefalt 
videreført, er fremhevet i rangeringen 

Fagtema Stange (56) Hamar (57) Ring-
saker 
(58) 

 2a 56-1a K1-2b K1-3b K1-3b 
Maks 

K2-1a K2-1a 
Mellom 

K3-3 K3-3 
Fylling 
vest 

58 

Landskaps-
bilde 

- /- - - - 
- - - - /   

- - - 
- - - 

- - - - /   
- - - 

+ / 0 + / 0 + + - 

Rangering 1 2 7 5 6 4 3 1 1 1 

Nærmiljø- 
og friluftsliv 

- - - - - - - - - - - - - - - + + - - 

Rangering 1 2 5 4 3 7 6 1 1 1 

Natur-
mangfold 

- - / - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - / - - - 
- - - /     
- - - - 

- - - - - / - - - 

Rangering 1 2 5 4 3 2 1 7 6 1 

Kulturmiljø - - / - - - - - / - - - - - / - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - / - - - - / - - 

Rangering 1 2 3 4 5 6 6 1 1 1 

Natur-
ressurser 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Rangering 1 2 1 2 2 4 4 7 6 1 

Samlet 
vurdering 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /- - - - - 

Stor 
negativ  

Stor 
negativ  

Stor 
negativ  

Stor 
negativ  

Stor 
negativ  

Middels 
negativ 

Middels 
negativ 

Liten til 
middels 
negativ 

Liten 
negativ 

Middels 
negativ 

Rangering 1 (2) 6 5 (7) (4) 3 (2) 1 1 

 
Sammenstilling og anbefaling 
Sammenstillingen av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene (den samfunnsøkonomiske 
analysen) avveier fordeler ved de ulike alternativene opp mot ulempene de fører med seg. 
Sammenstillingen deles i to trinn:  

1. De prissatte og ikke-prissatte konsekvensene vurderes sammen for hvert alternativ. Selv om 
resultatet av de prissatte konsekvensene indikeres med en kroneverdi, og de ikke-prissatte 
konsekvensene indikeres med en ni-delt verdiskala, vil de begge være uttrykk for ulike 
aspekter ved velferden i samfunnet. Det er tiltakets samlede betydning for denne velferden 
som diskuteres i sammenstillingen.  

2. Alternativene rangeres. Rangeringen begrunnes. 

Sammenstillingen av den samfunnsøkonomiske analysen vurderer fire gjennomgående alternativer. 
De prissatte konsekvensene er i mindre grad arealspesifikke og skiller ikke mellom alternativer og 
varianter. De ikke-prissatte konsekvensene derimot, har vurdert både gjennomgående alternativer og 
varianter til disse på deler av strekningene. Siden forskjellen mellom de prissatte konsekvensene kun 
fremkommer av ulikheten mellom de ulike korridorene i Hamar, vil sammenstillingen være basert på 
denne strekningen.  
 
Målet med den samfunnsøkonomiske analysen er å gi en systematisk og etterprøvbar fremstilling av 
hvordan tiltaket påvirker velferden for samfunnet. Uavhengig om denne velferdsvurderingen fremstilles 
gjennom beregninger eller beskrivelser, innebærer analysen mange verdivalg. Alle verdivalgene 
knyttes opp til spørsmålet om hvordan arealet innenfor utredningsområdet disponeres til samfunnets 
beste.  

I den endelige rangeringen av kombinasjonen av alternativ og variant som er anbefalt videreført, ligger 
følgende verdivalg til grunn for rangeringen: 

 Muligheter for styrking fremfor forringelse av samfunnsverdier 

 Investeringskostnader 

 Tverrfaglige landskapsverdier 

 Gjenbruk av arealer vurdert i forhold til tiltakets dimensjoner 

 Særegenhet fremfor representativitet 

 Varighet fremfor midlertidighet 

Den samlede vurderingen har gitt følgende resultat (rangering): 
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Tabell 0-4 Tabellen viser hovedoppsummering av samfunnsøkonomisk analyse. For utdypende oppsummering, 
vises det til tabell 8-11 i kap. 8.7. Alternativer er vist med blå farge og varianter med grå farge i overskriften 

 2a 56-1a K1-2b K1-3b K1-3b 
Maks 

K2-1a K2-1a 
Mellom 

K3-3 K3-3 
Fylling 
vest 

58 

Prissatte konsekvenser 

Rangering prissatte 
konsekvenser 

 
 

2 3 
 

4  1   

Ikke-prissatte konsekvenser 

Rangering ikke-prissatte 
konsekvenser 

1 (2) 6 5 (7) (4) 3 (2) 1 1 

           

Samlet rangering 
prissatte og ikke-
prissatte konsekvenser 

1 (2) 6 3 (7) (5) 4 (2) 1 1 

Den samfunnsøkonomiske analysen viser at den fremtidige lokaliseringen av jernbanen gjennom 
Hamar vil være basert på et grunnleggende verdivalg. I sammenstillingen av alle fagtemaene og i den 
oppsummerende rangeringen er de positive virkningene av tiltaket lagt til grunn for dette valget. Et 
tiltak som ifølge de samfunnsøkonomiske beregningene ikke skulle ha vært gjennomført, bør ikke 
blokkere muligheten for å virkeliggjøre de positive virkningene av tiltaket. Den endelige rangeringen av 
alternativer kan derfor verken leses direkte ut av tabellene for de ulike konsekvensgruppene, men 
følger som vi har sett, av en kunnskapsbasert argumentasjon.  

Konsekvenser i anleggsfasen 
Anleggsfasen er beregnet til 5-7 år, avhengig av valgt løsning gjennom Hamar. I tillegg kan Norges 
internasjonale forpliktelser knyttet til Ramsar-området (13) i Åkersvika naturreservat innebære to årlig 
stans i anleggsarbeidet. 
Selv om det er planlagt å gjenbruke masser, vil det bli masseoverskudd i prosjektet og nødvendig med 
massedeponering. Det er alunskifer i store deler av området. Bergarten inneholder en rekke giftige 
tungmetaller og blir regnet som en forurenset masse, med særskilte krav til deponering. 
Støy vil i hovedsak være relatert til bygging av spor og anleggsveier i dagsonene samt driving av 
tunneler. Plassering av riggområder, massedeponier og knuseverk må velges slik at de negative 
konsekvensene begrenses mest mulig.  
Byggingen vil gi driftsforstyrrelser på eksisterende bane. Anleggsarbeidet vil bli planlagt nøye slik at 
ulempene reduseres mest mulig. Deler av eksisterende veinett blir berørt av jernbanetiltaket og det er 
behov for midlertidige omlegginger i anleggsperioden for å etablere permanente veier.  
 
Andre samfunnsmessige virkninger 
Utredningstemaene i Andre samfunnsmessige virkninger omhandler i hvilken grad tiltaket vil legge til 
rette for en ønsket utvikling i regionen og byene og tettstedene som berøres. Netto ringvirkninger 
omhandler hvorvidt det kan tenkes å oppstå produktivitetsvirkninger av tiltaket som ikke fanges opp i 
analysen av prissatte virkninger, men som likevel kan innebære en samfunnsøkonomisk gevinst. 
Utredningstemaene regionale virkninger, by/tettstedsutvikling og knutepunktsutvikling har i første 
rekke et lokalt og regionalt perspektiv, og må ikke forstås som samfunnsøkonomiske tilleggs-
virkninger. 
 
For kommunene Stange og Ringsaker vil stasjonsplasseringen ligge fast som i dagens situasjon. Det 
er derfor først og fremst reisetiden som endres. Kortere reisetid og forbedret togtilbud vil øke 
attraktiviteten til områdene rundt knutepunktet som vil kunne gi positive effekter både lokalt og 
regionalt. I Brumunddal blir i tillegg sporet hevet noe gjennom stasjonen, og legger i større grad til 
rette for tverrforbindelser mellom eksisterende sentrumsstruktur og Mjøsa. Dette er positivt og gir 
bedre muligheter for en ønsket utvikling av områdene mot Mjøsa.  
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I Hamar vil valg av stasjonsplassering ha konsekvenser med hensyn til i hvilken grad man betjener 
eksisterende arbeids- og bosettingsmønster, samt hvilke muligheter for byutvikling som finnes i 
områdene rundt knutepunktet. K2-1a vil i størst grad betjene dagens arbeids- og bosettingsmønster. 
Lokaliseringen betjener i stor grad også planlagte utbyggingsområder og vil frigjøre verdifulle arealer 
rundt dagens stasjonslokalisering. Dette alternativet er vurdert å samlet sett ha det største potensialet 
for lokalisering av boliger og arbeidsplasser i umiddelbar nærhet til stasjon. I tillegg til positive effekter 
lokalt gir dette også det største potensialet for positive regionale virkninger i form at et bedre integrert 
bo- og arbeidsmarked, samt forbedrede markedsmuligheter for næringsliv i området.  

De to alternativene som baserer seg på dagens stasjonsplassering, K1-2b og K1-3b, bygger også opp 
under eksisterende arbeids- og bosettingsmønster, men i noe mindre grad enn K2-1a. Også her vil 
stasjonen betjene planlagte utbyggingsområder på en god måte, men arealene mot Mjøsa frigjøres 
ikke i like stor grad for utvikling fordi dagens stasjonslokalisering videreføres. Dette medfører at 
potensialet både lokalt og regionalt blir noe mindre. K1-3b er videre vurdert som noe mer positivt enn 
K1-2b ettersom denne løsningen tilrettelegger for fylling av Hamarbukta og utvikling av attraktive 
arealer her.  

Alt. K3-3 bygger i mindre grad enn øvrige alternativer opp om eksisterende sentrumsfunksjoner på 
Hamar, og har færre bosatte og arbeidsplasser i umiddelbar nærhet til stasjonen. Det er gode 
muligheter for utvikling av området, men mye av tilgjengelige arealer ligger i noe lenger avstand fra 
knutepunktet enn i de øvrige alternativene. Arealene ligger videre lenger vekk fra eksisterende 
sentrum og attraktive utbyggingsområder rundt Mjøsa enn øvrige alternativer. Arealene rundt K3-3 
fremstår derfor i utgangspunktet som mindre attraktive med hensyn til utbygging enn arealene rundt 
øvrige alternativer. Det må derfor forventes at det vil ta lenger tid å få til en ønsket utvikling i dette 
området, og alternativet er derfor vurdert å være det minst fordelaktige med hensyn til både lokal og 
regional utvikling. 

Andre konsekvenser 
Miljø og overført trafikk 

Et Miljøbudsjett omfatter direkte- og indirekte utslipp av bl.a. klimagasser fra material- og energibruk 
for utbygging, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Miljøbudsjettet i denne versjonen inkluderer 
kun utbyggsfasen, altså ikke drift, vedlikehold og utskiftning. Utbyggingsfasen viser likevel godt 
forskjellene mellom alternativene, det vil si at konklusjonene ikke ville vært annerledes hvis øvrige 
faser var inkludert. De samlete resultatene for Hamar-alternativene er sammenlignet der utslippene er 
beregnet i forhold til det alternativet med de laveste utslippene (% utslipp i forhold til alt. K1-2b). Alt. 
K1-2b kommer best ut av alternativene. K2-1a og K3-3 har størst klimagassutslipp på 109 %. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

På strekningen i Stange vil omleggingen av Brenneribekken gi utfordringer. Alt. 2a går relativt nærme 
skoler og bebyggelse, og har derfor høyere konsekvens knyttet til steinsprutskader og 
konstruksjonssvikt.  
I K1 vil en stor byggegrop ved Koigen (K1-3b) kunne innebære store konsekvenser ved spredning av 
alunskiferholdige masser. Planlagt kulvert krever også omlegging av veinett og øker sannsynligheten 
for konflikter mellom ulik trafikk. I driftsfasen vil lang tunnelløsning i K1-2b være mer sårbar for svikt i 
pumpesystemer og andre uønskede hendelser. 
K2 gjennom sentrum vil innebære en stor byggegrop og aktivitet som gir utfordringer for trafikk-
avvikling. Det er også risiko for setningsskader på bebyggelse nær planlagt stasjon. I driftsfasen vil 
hendelser i tunnelen (som brann) innebære fare for liv og helse, og gi risiko for skader på bygg i 
sentrum. 
I K3 vil utbygging av fylling i Åkersvika innebære fare for skade på eksisterende spor, og stans i 
togframføring. Tunnelløsningen vil også her utgjøre den største risikoen i driftsfasen.  
I Ringsaker vil det være utfordringer knyttet til fremkommelighet over Amlund bru/ Brumunda, og 
inngrep i elven, som kan gi økt risiko for utslipp og akutt forurensning.  

Analyse av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS-analyse) 
Forhold som påvirker RAMS er identifisert i de gjennomførte analyser. RAMS-analyser er gjennomført 
når prosjektering er påbegynt, men før løsninger er besluttet, slik at identifiserte forhold har kunnet 
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påvirke løsninger i den videre prosjekteringen. Systemdefinisjonen og 3D-modell for strekningen ligger 
til grunn for RAMS-analysene som er utført. Alle alternativer kan videreføres forutsatt at identifiserte 
tiltak gjennomføres. Alternativene K1-2b, K1-3b og K3-3 er vurdert som likeverdige, da det ikke er 
avdekket signifikant forskjell i risikonivå. Alt. K2-1a har ventespor i tunnel, noe som gir høyere 
kritikalitetsnivå i forhold til de øvrige alternativene. Effektmål er innfridd for alle alternativer. Det er i 
hovedplanfasen ikke identifisert noen RAM-forhold som fører til større forskjeller mellom alternativene. 

Støy 
Kartlegging av støy omfatter beregning av lydnivå på fasader til bygninger med støyfølsomt 
bruksformål og beregning av støysoner. Beregningene er utført for forventet trafikksituasjon i 2050. 
Støyberegninger er gjennomført både for uskjermet og skjermet situasjon. Tiltakene som er foreslått er 
på et overordnet nivå. 

Investeringskostnader 
Det er utført en kostnadsestimering og med en påfølgende usikkerhetsanalyse som viser at K3-3 er 
det billigste alternativet, som forventet, da den har minst kompliserende faktorer, og går i randsonen 
av bebyggelse og øvrig infrastruktur. K2-1a er det dyreste alternativet, som forventet, da den går midt 
gjennom bebyggelse, nedsenket i betongtrau der stasjonen ligger og har svært mange kryssende 
veger/kryssinger med hovedledninger. K1-3b er estimert som et dyrere alternativ enn K1-2b og K3-3, 
og er også som forventet, da den har en dyr kulvert under Hamarbukta. Det har blitt utført en 
usikkerhetsanalyse av alternativene gjennom Hamar. Analysen viser et forventet tillegg på mellom 6,7 
og 10,3 %. Etter valg av korridor vil videre detaljering og avklaringer i reguleringsplanen redusere 
usikkerheten ytterligere. Oppsummert er resultatene som forventet. 

Vurdering av måloppnåelse og Jernbaneverkets anbefaling 
Vurdering av måloppnåelse og JBVs anbefaling av valg av alternativ for nytt dobbeltspor på 
strekningen Sørli-Brumunddal fremgår i et eget dokument.   

Oppfølging av kommunedelplanen 
Etter at kommunedelplanen er vedtatt vil det bli utarbeidet reguleringsplaner for prosjektet hvor 
lokalisering, utforming og andre tiltak optimaliseres. Parallelt med utarbeidelsen av reguleringsplan vil 
det utføres prosjektering og videre undersøkelser for å avklare tekniske og miljømessige forhold. 

Reguleringsplaner 
Reguleringsplanene skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer som atkomster, 
over-/underganger, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, 
herunder støytiltak og andre miljøtiltak. Vedtatt kommunedelplan skal legges til grunn ved regulering. 

Grunnerverv 
Vedtatt reguleringsplan legger grunnlaget for erverv av arealer til utbyggingen. Det vil være behov for 
både midlertidige arealer til riggområder under anleggsperioden og arealer til selve prosjektet. 
Målet er å komme frem til minnelige avtaler med grunneier. Dersom det ikke lykkes å inngå avtaler om 
avståelse av grunn, har Jernbaneverket anledning til å ekspropriere grunn og rettigheter både til 
midlertidig og permanent bruk. 

Plankart og bestemmelser 
Bestemmelsene til kommunedelplanen er juridisk bindende. Føringer som ikke er juridisk bindende, 
men som skal følges opp i etterfølgende regulering, er gitt som retningslinjer til planen.  
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1 Bakgrunn, mål og planprosess 
En stor del av befolkningsveksten i Norge forventes å komme i storbyregionene. For å avlaste presset 
på hovedstadsområdet er det ønskelig å styrke næringslivet i regionene rundt Oslo, slik at noe av 
befolkningsveksten kan skje der. Økt mobilitet medfører et behov for utvikling av bærekraftige 
transportløsninger. Et drastisk løft i togtilbudet i InterCity (IC)-nettet vil spille en viktig rolle både for 
avlastning av hovedstadsområdet, og for utvikling av bo- og arbeidsområdene langs IC-strekningene 
(14). 
 

IC-utbyggingen skal støtte opp under dette ved å etablere et effektivt transporttilbud med kortere 
reisetid. Ved å redusere avstandsulempen mellom stasjonsbyene i Innlandet, styrkes disse som ett 
felles arbeidsmarked, samtidig som de inngår i det felles arbeidsmarkedet rundt Oslo. Økt kapasitet og 
kvalitet i transporttilbudet er en viktig forutsetning for en positiv regional og lokal utvikling. Utbygging 

av infrastruktur for jernbane i IC-området skal 
bidra til utvikling av attraktive og 
konkurransedyktige regioner, for å avlaste 
presset på hovedstadsområdet. Utbygging av 
IC-strekningene vil bidra til større overføring 
fra vei til bane, som har en lavere 
ulykkesrisiko. Utbyggingen vil slik bidra til at 
antall drepte og hardt skadde i 
transportsystemet reduseres. 
 
IC-området er definert som området langs 
jernbanestrekningene Oslo-Lillehammer, 
Oslo-Halden og Oslo-Skien, samt den 
fremtidige Ringeriksbanen. Områdene 
kjennetegnes av en flerkjernet bystruktur med 
et stort befolkningsgrunnlag og stedvis tett 
arealbruk.  
 
De overordnede målene og rammene for IC-
utbyggingen, danner grunnlaget for 
planarbeidet for delprosjektet Sørli-
Brumunddal. Dovrebanen er en del av IC-
triangelet (Skien-Lillehammer-Halden) hvor 
90 % av passasjertrafikken med tog i Norge 
avvikles. Dovrebanen er den 183 km lange 
jernbanestrekningen fra Oslo, gjennom 
Hamar og fram til Lillehammer.  

Formålet med kommunedelplanen for 
dobbeltsporet Sørli – Brumunddal er å 
avklare hvor den fremtidige Dovrebanen skal 
gå på strekningen. Kommunedelplan med 
konsekvensutredning danner grunnlaget for 
valg av trasé. Det er fem korridorer som er 
konsekvensutredet, en gjennom Stange, tre 
gjennom Hamar og en i Ringsaker. Etter at 
kommunedelplanen er vedtatt, vil arbeidet 
med reguleringsplaner for strekningen starte 
opp. Valgt alternativ detaljeres i 
reguleringsplanen. 

 

Figur 1-1: Planfaser for IC-utbyggingen 
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Kommunedelplanen berører tre kommuner. I samråd med kommunene er det bestemt at planen vil 
bestå av en felles planbeskrivelse. Det er utarbeidet separate kommunedelplankart med tilhørende 
bestemmelser for hver kommune. Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Det er 
kommunestyrene i hver kommune som vedtar kommunedelplanen. De regionale og statlige 
etater/instanser kan reise innsigelse mot planen, dersom planen berører nasjonale interesser. Dersom 
det reises innsigelse mot planen vil det endelige vedtaket skje i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 
 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 
Det er ventet en betydelig befolkningsøkning i Østlandsområdet fram mot 2040. I Oslo og Akershus er 
det ventet 450 000 nye innbyggere, mens Hedmark har et mål om 220 000 innbyggere innen 2020 (1). 
Med utgangspunkt i behovet for å avlaste presset i hovedstadsområdet la Regionrådet for 
Hamarregionen opp et mål om å gjøre Hamarregionen til det mest attraktive bo-området i Innlandet, 
samt en visjon om 100 000 innbyggere (2). Befolkningsveksten vil gi en økt trafikkvekst, og veksten vil 
føre med seg behov for store investeringer i samferdselstjenester. 
 
Utbygging av dobbeltspor i IC-området vil knytte byene på Østlandet tettere sammen og gjøre det 
lettere å dagpendle mellom dem. Reisetiden vil bli betydelig redusert mellom Oslo og Lillehammer, 
Skien og Halden. En moderne jernbane gir kort reisetid, hyppige avganger og høy pålitelighet. 
Kombinert med enkle overganger til lokal kollektivtrafikk vil IC-strekningene bli meget attraktivt for 
pendlerne. Samtidig vil IC-utbyggingen være en viktig forutsetning for en positiv lokal og regional 
utvikling, samt bidra til utvikling av attraktive og konkurransedyktige regioner, for å avlaste presset på 
hovedstadsområdet.  
Moderne dobbeltspor til byene i Vestfold, Østfold og østsiden av Mjøsa vil knytte byene sammen med 
hovedstadsregionen og i praksis skape en sammenhengende «tomillionersby». Hele prosjektet er 
beregnet å koste ca. 125 mrd. kroner (2011-kr) (15). 
 

 
Figur 1-2: Faser og parseller i planlegging og utbygging av Dovrebanen 
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1.2 Mål 
IC–prosjektet som utgjør områdene langs jernbanestrekningene Oslo-Lillehammer, Oslo-Halden og 
Oslo-Skien samt den fremtidige Ringeriksbanen. Områdene kjennetegnes av en flerkjernet bystruktur 
med stort befolkningsgrunnlag og stedvis tett arealbruk. Derfor er økt kapasitet og kvalitet i 
transporttilbudet et viktig mål for å bygge opp under en positiv lokal og regional utvikling. Utbygging av 
infrastruktur for jernbane i IC-området skal likeledes bidra til utvikling av attraktive og 
konkurransedyktige regioner, for på den måten å avlaste presset på hovedstadsområdet.  

1.2.1 Føringer i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 

Behov, mål og krav er definert i Konseptvalgutredningen for IC-strekningen (KVU IC) Oslo-
Lillehammer. Føringer gitt i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 (3) for utvikling av togtilbud og 
infrastruktur er å regne som krav for IC-prosjektets måloppnåelse.  

Det er lagt til grunn felles forutsetninger for hastighet, linjeføring, signalsystem og togmateriell på IC-
strekningene. Hastighetsstandard for IC-strekningene skal være 250 km/t der dette ikke innebærer 
vesentlige merkostnader sammenlignet med en hastighet på 200 km/t. 

1.2.2 Samfunnsmål for InterCity-prosjektet 

Følgende samfunnsmål er definert for IC-prosjektet (4): 
 

«InterCity-strekningene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet 
som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen.» 

 
Med miljøvennlig menes et transportsystem som: 

 Er arealeffektivt (som følge av redusert behov for vegutbygging) 

 Gir lavest mulig forurensende utslipp 

 Gir minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur- og landbruksinteresser 

 Muliggjør en utvikling av kompakte byer og tettsteder som legger grunnlaget for et redusert 
Transportbehov 

 
Med høy kvalitet menes et transportsystem som: 

 Er pålitelig og tilstrekkelig robust til å tåle ytre påkjenninger som skyldes klimaforandringer 
eller uforutsette hendelser 

 Er effektivt, med kort reisetid, høy frekvens og høy punktlighet 

 Har tilstrekkelig kapasitet for person- og godstransport som også takler avvikshåndtering og 
fremtidig etterspørsel 

 Er trafikksikkert, med færrest mulig trafikkulykker med drepte og alvorlig skadde 
 
Med bo- og arbeidsområder som er godt knytter sammen menes et transportsystem som: 

 Bidrar til å styrke bo- og arbeidsplassregionens attraktivitet 

 Øker tilgjengeligheten mellom bysentra og tettsteder i korridoren og styrker kollektivtilbudet 
mellom hovedstadsområdet og regionen, og derved avlaster Oslo 

 
1.2.3 Mål for Dovrebanen 

Med utgangspunkt i bestillingen gitt i NTP 2014-2023 er IC-prosjektets oppgave å planlegge et 
moderne dobbeltsporet jernbanenett for høy hastighet med tilhørende stasjoner og driftsanlegg der 
det i dag fortsatt er enkeltsporet jernbane mellom Oslo og Lillehammer, Skien og Halden. 
 
Følgende krav er utledet av effektmålene som er definert for IC-prosjektet på Dovrebanen: 
 

 Transportkapasitet 

 Tilstrekkelig kapasitet og frekvens til å dekke fremtidig etterspørsel etter personreiser og 
godstransport 

 Pålitelighet 

 Minst 95 % av alle tog kommer frem i rett tid 
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 Reisetid 

 1 times kjøretid Oslo-Hamar 

 1,5 times kjøretid Oslo-Lillehammer 
 
Konseptvalgutredningen (KVU) definerer fire krav i tillegg til effektmålene beskrevet over. 
Effektmålene er utledet av det prosjektutløsende behovet, mens de fire kravene er utledet av andre 
viktige behov som samfunnsmålet belyser. Kravene er i konseptvalgutredningen brukt til å evaluere 
alternativene og ikke som absolutte krav som alternativene må tilfredsstille. For planstrekningen Sørli-
Brumunddal er begrepet mål vurdert som mer dekkende enn krav og er derfor brukt i dette 
planarbeidet. De fire målene er: 
 

5. Miljøvennlig transportsystem 

 Reduserte utslipp av klimagasser, støy og lokal luftforurensning 

 Begrense arealinngrep 
 

6. By- og tettstedsutvikling 

 Attraktive og kompakte byer og tettsteder med sentralt lokaliserte kollektivknutepunkt 
 

7. Trafikksikkert transportsystem 

 Reduksjon i antall ulykker 
 

8. Regional utvikling og styrking av næringslivets konkurranseevne 

 Avlaste hovedstadsområdet og byregionene for biltrafikk 

 Økt tilgang til arbeidskraft og økt produktivitet i næringslivet 
 

1.2.4 Kommunedelplanarbeidet som en oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP) 

Kommunedelplan for nytt dobbeltspor Sørli–Brumunddal er en oppfølging av NTP 2014-2023 (3). I 
Jernbaneverkets handlingsprogram framgår det at planleggingen fram til Hamar skal skje i første del 
av planperioden som er 2014-2017, og bygges ut i andre del av planperioden som er 2018–2023. 
Mellom Hamar og Lillehammer skal en egnet parsell for dobbeltsporutbygging identifiseres, med det 
mål å øke strekningskapasiteten for godstog. Denne parsellen planlegges bygget innen 2026 og skal 
inngå som en del av det fremtidige dobbeltsporet mellom Hamar og Lillehammer.   

Av helhetshensyn planlegges hele strekningen Sørli–Brumunddal under ett, selv om bestilling av 
dobbeltspor innen 2024 stopper på Hamar. Videre inndeling i utbyggingsetapper vil avhenge av 
korridorvalg gjennom Hamar. Dette ønskes løftet inn i arbeidet med ny NTP 2018-2029 (16). 

1.3 Dagens situasjon på Dovrebanen 
Dovrebanen strekker seg fra Eidsvoll til Trondheim og er på 485 km. Banen er nasjonal hoved-
forbindelse mellom Østlandet, Trøndelag og videre nordover, for både person- og godstrafikk sammen 
med E6. Banen går nordover gjennom Hamar, Lillehammer og Gudbrandsdalen, før den ved Dombås 
klatrer opp og over Dovrefjell til Hjerkinn, ned Drivdalen til Oppdal og videre til Støren og Trondheim. 
Fra Oslo forbindes Dovrebanen med Gardermobanen ved Eidsvoll. 

Trafikken på Dovrebanen består i dag av regiontog, fjerntog og godstog. Regiontogene (IC-togene) 
knytter det regionale bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet sammen, fjerntogene knytter sammen 
landsdelene og godstogene har om lag 50 % markedsandel mellom Oslo og Trondheim. All 
gjennomgående godstrafikk kjøres via Dovrebanen. På togene mellom Oslo og Lillehammer var det 
nesten 3 millioner passasjerer i 2014 (17).  

Åpningen av Gardermobanen (Oslo S-Eidsvoll) i 1998 har styrket konkurranseevnen for 
persontrafikken. Høsten 2015 åpnet 17 km nytt dobbeltspor fra Minnesund til Kleverud ved Espa. 

Jernbaneverket har som målsetting at Dovrebanen skal tilby effektive og miljøvennlige transporter 
mellom Østlandet og Midt-Norge. Banen skal bidra til å styrke næringsliv og utvide bo- og 
arbeidsmarkedsregionene. Med utbygging av dobbeltspor til Hamar og Lillehammer viser prognosene 
at det vil bli en kraftig vekst i trafikktallene. For godstrafikken er fortsatt et stort potensial for overføring 
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av trafikk fra veg til bane. En slik vekst krever tilrettelegging i form av nye og forlengede kryssingsspor, 
samt tiltak på terminalene. 

Modernisering av Dovrebanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi doblet 
kapasitet på strekningen og vil gi en reisetidsreduksjon på rundt 25-30 min mellom Oslo og Hamar og 
ca. 50 min kortere reisetid mellom Oslo og Lillehammer. Dobbeltsporet gir tilstrekkelig kapasitet til å 
kunne tilby halvtimes-frekvens når det står ferdig til Hamar innen utgangen av 2024, og 15 min-
frekvens når det er ferdig utbygd til Lillehammer i 2030 (18).  

1.4 Miljømål 
Bygging og drift av jernbanetrasé med dobbeltspor beregnet for høye hastigheter (250 km/t) fra Sørli til 
Lillehammer har mange miljøaspekt knyttet til seg. Banen vil legge beslag på store arealer 
landbruksjord, påvirker områder med mange økologiske funksjoner, berører områder med forurenset 
grunn og områder med alunskifer. I tillegg vil tiltaket medføre støyforurensning, forurensning av jord og 
vann samt barrierevirkninger for vilt, friluftslivutøvere og landbruksaktiviteter i forbindelse med anlegg, 
drift og vedlikehold. Konsekvensutredningen som utarbeides som en del av kommunedelplan-
prosessen, avdekker i detalj hvilke miljøutfordringer som vil oppstå og foreslå avbøtende tiltak. 

I forbindelse med planleggingen er det utarbeidet et Miljøprogram (5) for prosjektet som er basert på 
IC-Jernbaneverkets miljøpolitikk som sier at miljøhensyn skal være grunnleggende for utbyggingen av 
InterCity. Dette skal oppnås gjennom: 

 Bidra til å redusere klimagassutslipp i tråd med Norges klimamål. InterCity skal bygges 
med produkter og materialer med minst mulig miljøbelastning i et livsløpsperspektiv og 
bidra til at jernbanen vinner markedsandeler fra andre transportformer.  

 Overvåke, forebygge og redusere støy fra anleggsvirksomheten og bidra til å redusere 
antall berørte av støy fra jernbane.  

 Arbeide for å stanse tap, forringelse og fragmentering i verdifulle natur- og 
jordbruksområder ved å følge tiltakshierarkiet (unngå, redusere og begrense inngrep, 
restaurere arealer og om nødvendig fysisk kompensere for negativ påvirkning av 
økologiske- eller jordbruksfunksjoner/kvaliteter)  

 Gjennom kartlegging, i forbindelse med konsekvensutredning, finne arealer som gjennom 
tiltak kan bidra til minimering av tap av sårbar natur, verdifulle natur- og 
jordbruksområder.  

 Grundig kartlegging, overvåking og minimere all aktivitet som kan ha negativ konsekvens 
for miljø.  

 Innføre energiledelse for systematisk og kontinuerlig forbedring for å spare energi og 
bruke energien riktig.  

 Kontinuerlig og systematisk arbeid for å forebygge og redusere negativ miljøpåvirkning av 
vår virksomhet og drift.  

 Være åpen med miljøarbeidet som utføres og drive aktiv miljøinformasjon mot 
interessenter  

Målbildet med forankringen i miljømålene i NTP og i Jernbaneverket er styrende for planleggingen og 
anbefalingen i prosjektet, se figur neste side. 
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Tabell 1-1 Målbildet med forankringen i miljømålene i NTP (Retningslinje 2, 2014-2023) og i JBV IC (Retningslinje 
for miljø for IC-strekningene) 

Overordnet 
mål for 
InterCity 

Skape et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som binder bo- og 
arbeidsområdene godt sammen. 

 AREALBRUK UTSLIPP VERDIFULLE LANDBRUKS- , 
NATUR-  OG KULTURMINNE-
OMRÅDER 

BYER OG 
TETTSTEDER 

Hovedmål 
 
Sørli – Hamar - 
Lillehammer 

Arealeffektivt 
transportsystem 
(som følge av 
redusert behov for 
ytterligere 
veiutbygging i 
området) 

Bidra til å redusere 
klimagassutslipp og 
andre utslipp til luft og 
vann.  

Minst mulig inngrep i verdifulle 
natur, kultur og 
landbruksområder  

 

Muliggjøre utvikling av 
kompakte byer og 
tettsteder som legger 
grunnlaget for redusert 
transport. 

Forankring i 
NTP 2014 – 
2023 – 
Etappemål for 
miljø 

M 1: Bidra til at transportsektoren reduserer 
klimagassutslippene med 2,5 – 4 mill. tonn 
CO2-ekv i forhold til forventet utslipp i 2020 
M 2: Bidra til å oppfylle nasjonale mål for 
lokal luftforurensning og støy 

M 3: Bidra til å redusere tapet av 
biologisk mangfold 
M 4: Begrense tapet av dyrket 
jord 

M 1: Bidra til at 
transportsektoren 
reduserer utslippene 
med 2,5 – 4 mill. tonn 
CO2-ekv i forhold til 
forventet utslipp i 2020 

Prosjekt-
spesifikke 
miljømål for IC 
Sørli – Hamar - 
Lillehammer 

Totalt 
arealbeslag: 
Totalt areal-
beslag av jern-
baneanlegg og 
veiomlegginger 
skal 
minimaliseres. 
 
Klimatilpasning: 
I planleggingen 
skal det legges til 
grunn flomverdier 
for 200-års flom. 
(I Mjøsa: + 50 cm, 
i vass-dragene + 
klimaendrings-
påslag. 

Klimagassutslipp: 
Løsninger med lavere 
utslipp skal prioriteres 
framfor andre. 
 
Luftforurensning: 
Utslipp av andre 
forurensninger skal 
minimaliseres 
 
Støy: 
Kravene til støy er 
beskrevet i Rundskriv 
T1442. Samlet 
støybelastning fra 
jernbanen skal 
minimaliseres  
 
Forurenset grunn: 
Aktivitet i områder med 
forurenset grunn skal 
ikke medføre 
uakseptabel helse- 
eller miljørisiko.  
 
Alunskifer: 
Handtering av alun-
skifer og alunholdig 
jordsmonn skal ikke 
medføre uakseptabel 
helse- eller miljørisiko.  

Landskap: 
Prosjektet skal tilpasses det 
nasjonalt verdifulle kultur-
landskapet i Stange, Hamar og 
Ringsaker. Konstruksjoner i 
verdifulle områder skal ha en 
utforming tilpasset omgivelsene. 
 
Nærmiljø og friluftsliv: 
Prosjektet skal beslaglegge 
begrenset areal med verdifulle 
områder for nærmiljø og fri-
luftsliv. Barrierevirkninger skal 
reduseres.  
 
Naturmangfold: 
Prosjektet skal beslaglegge minst 
mulig areal naturområde med 
internasjonal, nasjonal eller 
regional verdi.(1) 
Det skal ikke skapes nye 
barrierer for mjøsørret eller 
mjøsharr i vassdrag. 
 
Kulturmiljø: 
Utbyggingen skal ikke gjøre 
skade på fredete, ikke frigitte, 
kulturminner. 
 
Naturressurser: 
Prosjektet skal beslaglegge minst 
mulig areal med dyrket, dyrkbar 
mark, vannkilder og 
mineralressurser.(2) 

Stasjonsplassering: 
Stasjonene er sentralt 
plassert i byene og 
tettstedene. 
 
Stasjonsutforming: 
Stasjonene med 
tilhørende funksjoner 
skal ha en areal-
effektiv utforming, og 
bli en integrert del av 
byen. 
 
Knutepunktutform.: 
Stasjonsområdet/ 
knutepunktet er 
tilgjengelig for gående 
og syklende fra flere 
retninger. 
Gangavstanden fra 
plattformen til sykkel-
parkering og buss-
holdeplass er kort  
Kulturmiljøene skal 
ivaretas ved utforming 
av stasjoner og 
knutepunkt. 

(1): Kompensering av beslaglagt areal i Åkersvika naturreservat (Ramsar-område) skal være JBVs pilotprosjekt for å samle 

erfaring med økologisk kompensasjon for tapt naturmangfold  

(2): Kompensering av beslaglagt verdifulle jordbruksarealer skal være JBVs pilotprosjekt for å samle erfaring med fysisk 

kompensasjon for tap av jordbruksareal.  
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1.5 Tidligere planlegging 
Her følger en oversikt over tidligere planlegging knyttet til aktuelle strekning. 

1.5.1 Konseptvalgutredning for Dovrebanen 

I 2012 ble det utarbeidet konseptvalgutredninger (KVU) for utbygging av IC-strekningene Oslo-
Lillehammer, Oslo-Halden og Oslo-Skien. KVU-arbeidet ble igangsatt etter mandat fra 
Samferdselsdepartementet og danner grunnlaget for regjeringens beslutning om videre planlegging. 
 
Konseptvalgutredningene viste at transportkapasiteten på deler av IC-strekningene er fullt utnyttet 
med følgende prosjektutløsende behov: 
 

«Økt kapasitet for person- og godstransport på jernbanen i IC-området for å sikre 
tilstrekkelig punktlighet, frekvens og reisetid» (4).  

 
Behovet for økt kapasitet vil øke med forventet vekst i bosatte og arbeidsplasser i årene fremover. 
Følgende samfunnsmål ble formulert:  

«IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter 
bo- og arbeidsområdene godt sammen». 

KVU IC anbefalte nytt dobbeltspor fra sentrum til sentrum i byene. Gjennom arbeidet med KVU for 
Dovrebanen ble det analysert ulike konsepter for utbygging av strekningen Oslo-Lillehammer. 
Jernbaneverket anbefalte konsept «DB 4B» - Nytt dobbeltspor dimensjonert med underbyggings-
standard for 250 km/t og forbikjøringsspor for saktegående tog.  
Vurderingen av måloppnåelse viste bl.a. at: 

 Konseptet gir mulighet for fire persontog i timen, og framføring av 20 godstog pr. døgn i tillegg 
til 1-2 fjerntog i timen. Dette vil etter trafikkberegningene og Jernbaneverkets godsstrategi 
være mer enn dekkende for etterspørselen. 

 Tiltakene vil gjøre det mulig å nå kravet om 95 % punktlighet for både person- og godstog. 
Skissert ruteopplegg vil gi en kjøretid (i min) til Hamar og Lillehammer på 0:55 (1:26) og 1:23 
(2:14) (dagens kjøretider i parentes). 

 Konseptet vil gi en reduksjon i CO2-utslipp på 13 000 tonn pr. år, og redusere biltrafikken i et 
allerede overbelastet vegnett. Konseptet har et konfliktpotensial når det gjelder arealinngrep i 
miljø- og naturressursverdier. Dette vil bli viktige temaer for den videre planlegging. Konseptet 
betjener dagens stasjoner unntatt Tangen, sør i Stange som blir flyttet noe lenger vest.  

 De fleste stasjonene ligger nær optimalt i forhold til viktige sentrumsfunksjoner i byene og 
tettstedene, og har potensial for utvikling av arbeidsplasser og boliger innenfor gangavstand. 
Alle stasjoner har gangavstand til parkering og lokalt kollektivtilbud. 

 Konseptet vil gi 3,5 færre hardt skadde og drepte pr. år. 

 Et vesentlig hurtigere og frekvent transportsystem på bane vil legge til rette for en mer 
balansert utvikling av boliger og arbeidsplasser i en knutepunktstruktur på Østlandsområdet. 
Den samlede økning i produksjonen fra området rundt Lillehammer til Oslo-regionen er 
beregnet å være i underkant av 65 mill. kr pr. år. 
 

1.5.2 Mulighetsstudiet Sørli - Brumunddal  

For å sikre et bredt beslutningsgrunnlag og basert på KVU IC Oslo-Lillehammer og 
høyhastighetsutredning Oslo-Trondheim gjennomførte JBV en mulighetsstudie for å avklare om det 
fantes ytterligere alternative traseer som burde vurderes på strekningen Sørli-Brumunddal. Noen av 
alternativene i KVU IC stammet fra Høyhastighetsutredningen (2010-2012) (19), der man utredet 
traseer som gjorde det mulig å kjøre via Hamar i hastigheter opp mot 330 km/t. Disse ble vurdert 
nærmere i mulighetsstudien i tillegg til andre alternativ som kom opp gjennom idéverksted arrangert i 
forbindelse med mulighetsstudiet. Dette resulterte i et bredt utvalg av forslag, hvorav de beste ble 
skissert og vurdert i mulighetsstudien. Viktige tema i utredningen var ytre miljø, stasjonslokalisering, 
sikkerhet, kompleksitet (anleggsgjennomføring), kapasitet og kostnader. Særlig løsningene gjennom 
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Hamar ble inngående diskutert, og fem alternative stasjonslokaliseringer ble vurdert. Mulighetsstudien 
anbefalte å gå videre med to alternativer, nemlig H1 og H5. 
 
Utredningskorridorer som ble vurdert, men ikke tatt med videre i arbeidet: 

Fra arbeidet med mulighetsstudien ble det anbefalt å ikke videreføre trasealternativene H3, H4, H6 og 
H7 med følgende argumentasjon: 

 H3 – trasé i bakkant av Åkersvika og stasjon på Vang/Ridabu (ikke sentral nok 
stasjonslokalisering) 

 H4 – trasé øst for Åkersvika og stasjon ytterst på Tjuvholmen (usentralt og vil medføre 
negative konsekvenser som følge av utfylling i Mjøsa ved Tjuvholmen) 

 H6 – trasé fra Sandvika øst for Åkersvika og stasjon ved Vikingskipet, videre nord langs E6 
(konsekvenser for eksisterende bustad- og næringsområder og høy tunellandel og dermed 
høye kostnader) 

 H7 – trasé langs dagens spor gjennom Ottestad (redusert hastighet for togene og barriere i 
boligområde) 

 
Figur 1-3: Utredningskorridorer fra mulighetsstudien Sørli-Brumunddal 

1.6 Planprosessen 
1.6.1 Formål med kommunedelplanarbeidet 

Formålet med kommunedelplanen for dobbeltspor Sørli-Brumunddal er å avklare hvor den fremtidige 
Dovrebanen skal gå på strekningen. Kommunedelplan med konsekvensutredning danner grunnlaget 
for valg av trasé. Arbeidet med kommunedelplanen skal legges fram til politisk behandling i de tre 
kommunene Stange, Hamar og Ringsaker 01.06.2016, med påfølgende offentlig ettersyn og vedtak av 
plan innen utgangen av 2016. Etter at kommunedelplanen er vedtatt, vil arbeidet med 
reguleringsplaner for strekningen starte opp. Valgt korridor detaljeres i reguleringsplanen. 
 

1.6.2 Organisering av planarbeidet 

JBV er tiltakshaver for IC-prosjektet og forslagsstiller for kommunedelplanen. Siden tiltaket krysser 
kommunegrensen mellom Stange, Hamar og Ringsaker, vil alle de tre kommunene være ansvarlig 
planmyndighet. Kommunene har tidligere fastsatt planprogrammet for arbeidet. Det er utarbeidet 
forslag til kommunedelplaner for tiltaket i både Stange, Hamar og Ringsaker kommuner, og disse 
legges frem for høring og videre behandling i kommunene. Kommunedelplanarbeidet inneholder en 
felles planbeskrivelse med konsekvensutredning med vedlegg for alle tre kommuner, og separate 
plankart med tilhørende bestemmelser. 

1.6.3 Planprogram 

Jernbaneverket kunngjorde den 08.12.2014, i medhold av Plan- og bygningsloven (20) (pbl) §§ 11-5 
og 11-12 oppstart av arbeid med kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal i Stange, Hamar 
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og Ringsaker kommuner. Kunngjøringen ble gjort samtidig som forslag til planprogram ble lagt ut på 
høring. 

Tiltaket er vurdert å kunne få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og planarbeidet faller dermed 
inn under Plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger (21). 

Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Sørli–
Brumunddal lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.12.2014 - 15.02.2015 (10). Det kom inn i alt 122 
merknader. I merknadsdokumentet (22) er det redegjort for om disse: 

 tas til følge, og derved har ført til endring i forslaget til planprogram  

 tas til orientering, eller  

 ikke tas til følge, med begrunnelse gitt i merknadsdokumentet. 
  
Forslag til planprogrammet ble endret som følge av merknadsbehandlingen på følgende 
hovedpunkter:  

 Antall utredningskorridorer gjennom Hamar er utvidet fra to til tre.  

 Utredningskorridoren er utvidet noe ved Jemli/Gaustad i Stange og mellom Jessnes og 
Brumunddal i Ringsaker kommune  

 En overordnet medvirkningsplan er utarbeidet  

 Noen nye utredningstemaer er tatt inn 

 Metodikkbeskrivelsen for prissatte konsekvenser er supplert  
 
Planprogrammet ble fastsatt 17.06.2015.  
Iht. planprogrammet skal følgende utredes: 

 Korridor gjennom Stange som følger dagens jernbane 

 Korridor 1 - Hamar Vest (K1) med dagens stasjonsplassering og enten tunnel eller dagløsning 
gjennom de vestre bydeler i Hamar  

o Dagens stasjonslokalisering i Hamar  
o Utredningskorridor på begge sider av dagens trasé mellom Åkersvika og Jessnes. 

Innenfor utredningskorridoren rettes traseen stedvis ut, bl.a. på bru eller fylling over 
Hamarbukta, og i tunnel gjennom Furuberget  

o Innenfor utredningskorridoren utredes en variant med tunnel fra Bryggeriet og videre 
gjennom de vestre bydelene til Jessnes.  

 Korridor 2 - Hamar Midt (K2) med stasjon mellom Hamar rådhus og CC stadion og tunnel 
derfra gjennom Furuberget  

o Stasjon i nærheten av Hamar rådhus  
o Utredningskorridor fra Åkersvika gjennom Østbyen til Jessnes, ellers som K1  

 Korridor 3 - Hamar Øst (K3) med stasjon ved Vikingskipet  
o Stasjon ved Vikingskipet  
o Utredningskorridor gjennom Disenområdet via Børstad og Tommelstadjordene til 

Jessnes.  

 Korridor gjennom Ringsaker 
 
Utredningskorridorene er vist i kartet nedenfor. I tillegg til de omtalte og viste korridorene, skal 
arealbruk langs dagens trasé utredes.  
 
Hamar kommune forutsatte dessuten at det utredes et alternativ med tunnel/nedsenket løsning i 
korridor 1 – Hamar Vest (23).  
 



 

  

  

 

32 
 

 
Figur 1-4: Utredningskorridorer i Stange, Hamar og Ringsaker iht. planprogrammet 
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Temaene som skal utredes omfatter hovedgruppene i Statens vegvesens håndbok V712 (11): 

Prissatte virkninger 

Landskapsbilde 

Nærmiljø og friluftsliv 

Kulturmiljø 

Naturmiljø 

Naturressurser 

Andre samfunnsmessige virkninger 

1.6.4 Medvirkning i planarbeidet 

Iht. Plan- og bygningsloven skal enhver som fremmer et planforslag legge til rette for medvirkning, jfr. 
pbl § 5-1. Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati, og gir befolkningen 
muligheten til å delta og medvirke til planløsninger. Medvirkning innebærer enkeltpersoners og 
gruppers, inkludert barn og unges, rett til å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og 
beslutningsprosesser. Det betyr at befolkningen i et samfunn er med på å planlegge sin framtid. I 
tillegg er det viktig med god dialog med berørte myndigheter. Dette er forankret i planprogrammet. 

Følgende medvirkningsaktiviteter er gjennomført: 

Politisk nivå 

Det er avholdt dialog- og informasjonsmøter med politikere underveis i planarbeidet. Noen av disse 
møtene har vært felles for de tre kommunene, mens andre har vært avholdt for hver av kommunene. 

Administrativt nivå 

Kommunenes administrasjoner har vært viktige samarbeidsparter i arbeidet med planen og JBV har 
lagt vekt på tett dialog underveis, med faste samarbeidsmøter annenhver uke gjennom planperioden.  

Andre myndighetsorganer 

Det er gjennomført faste møteserier med Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune for 
dialog og avklaringer knyttet til Åkersvika, kulturminner og landbruksinteresser.  
JBV har opprettet to egne referansegrupper som diskusjonsfora hvor hensikten har vært å informere 
om planarbeidet og diskutert løsninger. Det har vært jevnlige møter med Samarbeidsforum, men JBV 
har ikke sett det som relevant å innkalle ressursgruppe Samferdsel på dette plannivået, men at dette 
vil bli gjort i neste planfase. 
I Samarbeidsforum har følgende instanser deltatt:  
Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Stange kommune, Hamar kommune, Ringsaker 
kommune, Lillehammer kommune, Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, Statens 
vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat.  
Instanser som vil bli tilknyttet Ressursgruppe samferdsel i neste planfase er JBV, Statens vegvesen, 
NSB, Hedmark trafikk, Oppland trafikk, Rom Eiendom, samferdselsavdelingen i Hedmark 
fylkeskommune og samferdselsavdelingen i Oppland fylkeskommune.  
 
Jernbaneforum Dovrebanen sør 

Det er blitt holdt presentasjoner med jevne mellomrom i Jernbaneforum Dovrebanen sør. I 
Jernbaneforum Dovrebanen sør sitter Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Stange 
kommune, Hamar kommune, Ringsaker kommune, Lillehammer kommune, Løten kommune, Elverum 
kommune. Jernbaneforum Dovrebanen Sør har som overordnet mål å fremme deltakernes interesser 
knyttet til jernbanetransport på Dovrebanen.  

Befolkning 

Det er avholdt folkemøter for å ivareta behovet for informasjon om jernbaneutbyggingen. I nov. 2015, i 
forbindelse med optimaliseringsfasen, ble de første folkemøtene arrangert, ett for hver kommune. Der 
ble alternativene som skulle utredes presentert og deltakerne fikk anledning til å se nærmere på 
illustrasjoner, stille spørsmål og komme med innspill. 01.06.2016 ble det avholdt et felles folkemøte for 
Hamar, Stange og Ringsaker kommuner for å informere om løsningene som forelå i planen som ble 
overlevert til politisk behandling. I løpet av høringsperioden i juli-september vil det på nytt arrangeres 
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folkemøter i hver av kommunene Stange, Hamar og Ringsaker. Her vil forslag til kommuneplanen bli 
presentert. 

Aktører – jordbruk 

For å få en oversikt over hvordan jordbrukseiendommer kan bli berørt ble det sommeren 2015 
gjennomført en registrering på gårdsnivå der om lag 40 av de mest aktuelle gårdene ble invitert til å 
delta. Det ble gjennomført befaringer og en registrering av forhold på den enkelte gård. Informasjon fra 
grunneierne ble samlet i to registreringsskjemaer (A og B), samt et oppsummerende referat.  

All dokumentasjon er godkjent av grunneiere, før dette ble gjort tilgjengelig for fagutredere og 
relevante medarbeidere i prosjektet. Stedfestet informasjon ble gjort tilgjengelig i kartgrunnlaget for 
prosjekterende fag.  

Resultatene fra registreringene er brukt som grunnlag i fagrapporter til konsekvensutredningen (KU), 
og som en del av kartgrunnlaget for prosjekterende fag. Innhentet informasjon fra dette arbeidet vil 
også være grunnlagsmateriale for neste planfase. Informasjon fra registreringene ga god, lokalkjent 
informasjon som gjorde fagutredere kjent med momenter som plantesykdommer og driftsformer på de 
ulike eiendommene, som legger føringer for både anleggsfase og ferdigstilt anlegg. Ikke-tidligere 
registrerte verdier som naturtyper, faste kulturminner, potensielle deponiområder, og utfordrende 
terreng og grunnforhold kom også godt frem i registreringsarbeidet, og dannet et godt grunnlag for 
konsekvensutredningen.  

I tillegg har det vært møter med Fylkesmannens landbrukskontor og grunneierlagene, der man 
diskuterte hvilke problemstillinger som var relevant for disse aktørene. 

Barn og unge 

Det ble gjennomført dialogmøter med Hamar ungdomsråd i des. 2015. Barn og unges representant fra 
Hamar kommunes administrasjon var til stede. I jan. 2016 ble det gjennomført særmøter med FAU og 
skoleledelsen ved skolene i Stange. Jernbaneverket møter Ungdommens kommunestyre i Stange og 
Hamar Ungdomsråd i juni 2016. 

Næringslivet 

Møter med næringslivsaktører i alle tre kommuner ble gjennomført for optimaliseringsfasen. 

Andre interessenter 

Det har i løpet av planarbeidet blitt avholdt åpne kontordager i alle tre kommuner der foreninger og 
organisasjoner var spesielt invitert. Alle innspill som kom frem i medvirkningsmøtene ble dokumentert 
og tatt med i det videre arbeidet.  

1.6.5 Tidsplan for planarbeidet 

Framdriften for utarbeidelse og vedtak av kommunedelplan med konsekvensutredning (KDP m/ KU) 
for IC Dovrebanen på strekningen Sørli-Brumunddal har bakgrunn i følgende forhold: 

 Det er et mål om ferdigstillelse av den ny Dovrebanen fram til Hamar innen 2024 i NTP 2014-
23. Dette krever offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning i alle tre 
kommunene sommeren 2016 og vedtak høsten 2016. 

 Det fremgår i JBVs handlingsprogram (24) at planleggingen av dobbeltspor frem til Hamar 
skal skje i første del av planperioden 2014-17, og bygges ut i andre del av planperioden 2018-
2023.  

 Parsellen fra Hamar til Lillehammer planlegges bygget innen 2030. Av helhetshensyn 
planlegges hele strekningen Sørli-Brumunddal under ett, selv om bestillingen av dobbeltspor 
innen 2024 stopper på Hamar. 

 Videre inndeling i utbyggingsetapper vil avhenge av valg av alternativ gjennom Hamar. Dette 
ønskes løftet inn i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029. 

For å sikre fremdrift iht. gjeldende NTP, samt innspill til arbeidet med ny NTP 2018-2029 forutsettes en 
effektiv planprosess med kommunedelplanen. JBV baserer fremdriften på følgende overordnede plan:  
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 Varsel om oppstart av planarbeid 08.12.2014 

 Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Sørli–
Brumunddal lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.12.2014 - 15.02.2015. 

 Fremlegging av forslag til planprogram 06.05.2015 

 Fastsetting av planprogram 17.06.2015 

 Fremlegging av kommunedelplan 01.06.2016 

 1.gangsbehandling juni 2016 

 Offentlig ettersyn av KDP med KU i alle tre kommuner fra 01.07. – 16.09.2016. 

 Offentlige informasjonsmøter (folkemøter) i uke 34 og 35 

 Kontordager uke 33 og 36  

 Vedtak av kommunedelplan med konsekvensutredning i alle tre kommuner i desember 2016. 

1.6.6 Varsling om utvidelse av utredningskorridor 

Utredningskorridoren har blitt utvidet siden planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn. Innenfor 
utredningskorridoren er det vurdert mulige traseer for det nye dobbeltsporet, og det skal gjennomføres 
utredning av konsekvensene av tiltaket. Bakgrunnen for utvidelsen er at det viste seg ved 
optimalisering av traseene at det var behov for å utvide utredningskorridoren på enkelte steder. Det 
ble sendt varslingsbrev om utvidelsen med kart som viste eksisterende og ny linje av 
utredningskorridoren til berørte grunneiere med anledning for å sende inn merknad. 

Utvidelsen gjelder innenfor følgende to strekninger: 

 Jessnes til Stor-Ile utvidet i to omganger, varslet i brev datert 20.11.2015 med utvidet 
informasjon datert 18.12.2015 og varsling av ny utvidelse i brev datert 05.02.2016 

 Vikingskipet – Midtstranda, varslet i brev datert 05.02.2016 

1.6.7 Politiske møter underveis i prosessen 

Stange kommune 

 Fastsettelse av planprogram for dobbeltspor Sørli - Brumunddal i møte 17.06.2015, sak 39/15 
(Kommunestyret) 

 Vurdering av trasealternativer i Ottestad i møte 02.02.2016, sak 1/16 (Planutvalget) 

 Kommunedelplan dobbeltspor IC, Sørli - Brumunddal orientering om KU-prosess i møte 
10.03.2016, sak 10/16 (Planutvalget) 

 Bordsak Planutvalget - Kommunedelplan for jernbanestrekningen Sørli-Hamars grense, i møte 
03.05.2016, sak 23/16 (Planutvalget) 

Hamar kommune 

 Fastsettelse av planprogram for dobbeltspor Sørli – Brumunddal i møte 17.06.2015, sak 52/15 
(Kommunestyret) 

 Jernbaneverket presenterer sitt reviderte forslag til planprogram for dobbeltspor Sørli – 
Brumunddal i møte 06.05.2015, sak 15/15 (Formannskapets arbeidsmøte) 

 Dialogmøte mellom JBV og Hamar kommune (innspill /gruppearbeid), 18.11.2015, sak 1/16 

 Orientering fra Jernbaneverket (Konsekvensutredning, samfunnsøkonomisk analyse + ikke 
prissatte konsekvenser), møte 17.02.2016, sak 19/16 (Kommunestyret) 

 Kommunedelplan dobbeltspor Sørli – Brumunddal, siling av alternativ med nedsenket stasjon i 
korridor 1 vest behandlet i møte 02.03.2016, sak 120/16 (Kommunestyret) 

 Forventninger til plan- og utredningsarbeid for kommunedelplan dobbeltspor Sørli-
Brumunddal, møte 16.03.2016, sak 129/16 (Formannskapet) 

Ringsaker kommune 

• Fastsettelse av planprogram dobbeltspor Sørli-Brumunddal, i møte 17.06.2015, sak 050/15 
(Kommunestyret)   

Kan ikke 
påklages! 
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2 Overordnede føringer for planarbeidet 

2.1 Nasjonale føringer  
Blant mange nasjonale mål og føringer som berører areal- og transportutvikling er følgende normative 
behov identifisert som særlig viktige og relevante for InterCity-strekningen Sørli-Brumunddal. 

2.1.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

I Nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging, vedtatt 12.06.2015 (25), berører 
følgende mål denne planleggingen:  

 Gode og effektive planprosesser 

 Planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

2.1.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Det skal planlegges for kompakte by- og tettsteder med hovedvekt på kollektive løsninger. Det er 
behov for en arealutvikling som demper etterspørselen etter biltransport og som legger til rette for 
effektiv og attraktiv kollektivbetjening.  
 
Statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging (26), fastsatt 26.09.2014, legger 
vesentlig vekt på fortetting og transformasjon omkring knutepunktene.  
Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbygger for å 
sikre god steds- og byutvikling. Retningslinjene legger vekt på høy arealutnyttelse fortetting og 
transformasjon i by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter. 
 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Iht. klimaforliket er det et 
mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, 
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 

I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy 
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon, samt at kollektivtrafikken bør ha gode overgangs-
muligheter mellom ulike transportmidler. Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal 
prioriteres i planleggingen. I transportkorridorer hvor det er grunnlag for det, skal areal og kapasitet til 
bane og annen kollektivtrafikk vektlegges. Tilrettelegging for innfartsparkering må sees i sammenheng 
med behovet for fortetting og effektiv arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkter.  

I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, viktig 
naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter. Kulturminner og 
kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen. Planleggingen skal ta 
høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og ta hensyn til den delen av befolkningen 
som har lav mobilitet. 

2.1.3 Statlige planretningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (27) ble iverksatt i 
1989 for å ivareta interessene til de yngste i samfunnsutviklingen. Retningslinjene gir konkrete 
kvalitets- og funksjonskrav til de arealene som blir satt av til barn og unge. 
Retningslinjene stiller blant annet krav om at barn og unge blir ivaretatt i plan- og byggesaks-
behandlingen etter Plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at anlegg 
som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 
helsefare. 
På kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige i planprosesser og får mulighet til å 
uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I 
nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og egnede arealer for lek og utfoldelse. I den grad arealer 
som brukes til dette går tapt, skal det skaffes fullverdige erstatningsarealer. 
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2.1.4 Statlige planretningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) 

Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler etablering av nye støykilder, gjelder anbefalte 
grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (28) .  

Støyretningslinjen (T-1442/2012) har anbefalte utendørs støygrenser for boliger, fritidsboliger, 
sykehus/pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Grensene er forskjellige avhengig av hvilken type 
kilde som lager støyen. Retningslinjen anbefaler også at det stilles krav til innendørs støy som følger 
grenseverdiene i Norsk Standard NS 8175 klasse C.  

Retningslinjen er ikke i seg selv juridisk bindende, men kommunen bør iht. T-1442/2012 vedta juridisk 
bindende støygrenser for nye anlegg ved å nedfelle disse i reguleringsbestemmelser i planen.  

Støyretningslinjen deler de områdene som har støy over anbefalte grenseverdier inn i to soner, gul og 
rød sone. For disse sonene er det gitt retningslinjer for anbefalt arealbruk. I rød sone skal i 
utgangspunktet ny støyfølsom bebyggelse unngås. Den gule sonen er en vurderingssone, hvor ny 
støyfølsom bebyggelse kan tillates dersom det gjennomføres tilstrekkelig med avbøtende tiltak. 

2.1.5 Statlige planretningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 

Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god 
arealplanlegging (29). Anbefalte luftforurensingsgrenser skal legges til grunn ved ny virksomhet og 
bebyggelse. Det anbefales at luftkvaliteten kartlegges og inndeles i rød og gul sone, der rød sone 
angir et område der ny bebyggelse som er følsom for luftforurensning bør unngås, mens ny 
bebyggelse kan vurderes i gul sone. 

2.1.6 NVE Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar 

Retningslinjene sier hvordan flom- og skredfare bør utredes og tas hensyn til i arealplaner (30). 
Retningslinjene bygger på bestemmelser i pbl og kravene til sikkerhet mot flom og skred som er gitt i 
Byggteknisk forskrift, TEK10 (31), med tilhørende veiledning. Retningslinjene bør legges til grunn ved 
arealplanlegging i områder som kan bli utsatte for eller føre til fare.  

De klimatiske endringene gjør at det er økt fare for flom i vassdragene. Det kan medføre økte erosjon, 
masseavlagring og isgang. Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er det viktigste 
virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra disse naturfarene, i dagens og et fremtidig klima. 
Retningslinjene til NVE skal derfor legges til grunn for planlegging av nytt dobbeltspor.  

2.1.7 Den europeiske landskapskonvensjonen 

Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i kraft 01.03.2004 (32). Den setter et sterkere fokus på 
verdiene i landskapet. Hovedintensjonen med konvensjonen er å styrke ivaretakelsen av landskap 
gjennom vern, forvaltning og planlegging. Konvensjonen gir føringer for planlegging og forvaltning av 
landskapet. Hovedmålet er å sikre representative og sjeldne nasjonale landskapstyper, verne og pleie 
stedskarakter og identitet, samt å unngå å forringe rikdommer og mangfoldet av landskapstyper i 
Europa. 
 
Norge har gjennom denne konvensjonen forpliktet seg til å gjennomføre konkrete tiltak, som skal bidra 
til å styrke innbyggernes livskvalitet og helse og samtidig fremme bærekraftige og attraktive 
lokalsamfunn. Miljøverndepartementet har hovedansvaret for å følge opp. Tiltakene er følgende: 
 

a) Styrke bevisstheten om landskapet 
b) Utvikle kunnskap og ferdigheter 
c) Kartlegge og vurdere dagens landskapskvaliteter og endringsprosesser 
d) Utforme mål for framtidig landskapskvalitet 
e) Forankre gjennomføringen i forpliktende planer og vedtak. 

2.1.8 Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 

Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) ble godkjent 12.04.2013. InterCity-
utbyggingen omtales slik: 
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«Regjeringen har som mål å bygge ut IC-strekningene med dobbeltspor til Tønsberg, Seut/Fredrikstad 
og Hamar innen utgangen av 2024. Innen utgangen av 2026 ferdigstilles de parsellene som er 
nødvendige for bl.a. å kunne realisere halvtimesavganger til og fra Skien og Sarpsborg og for økt 
godskapasitet på Østfold- og Dovrebanen. Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre 
planlegging av InterCity-strekningene Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling 2030. 
Videre utbygging vil bli vurdert opp mot andre tiltak, eksempelvis på lokalstrekningene rundt Oslo eller 
de andre store byområdene.» 

Det er behov for å begrense klimagassutslipp og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges 
internasjonale forpliktelser på miljøområdet. Det er også behov for at mer av person- og godstransport 
overføres fra vei til jernbane. 

Følgende føring for IC-prosjektet er beskrevet i Statsbudsjettet for 2015: 
 
«Det er viktig at det totale investeringsomfanget ikke øker. De foreløpige kostnadsrammene som ble 
utarbeidet i forbindelse med KVU/ KS1 for InterCity-strekningene, vil være førende for det videre 
planarbeidet i Jernbaneverket og for Samferdselsdepartementets oppfølging av prosjektet. Dette 
innebærer at dersom det i den videre planleggingen avdekkes behov for mer omfattende tiltak på én 
delparsell, skal Jernbaneverket søke å finne løsninger og inndekning for kostnadsøkningen innenfor 
den øvrige InterCity-porteføljen.» 

2.1.9 Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 

Under planarbeidet med kommunedelplanen er det utarbeidet grunnlag for ny Nasjonal transportplan 
(NTP) 2018-2029. Grunnlaget ligger foreløpig ute til høring med høringsfrist 01.07.2016.  
 
Som en del av grunnlaget for Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 har Avinor, JBV, Kystverket og 
Statens vegvesen (SVV) utarbeidet vedleggsrapporter til grunnlagsdokumentet. JBV planlegger og 
bygger dobbeltspor med utgangspunkt i NTP 2014-2023, etatens forslag til utbyggingsstrategi for IC-
strekningene av 15.03.2014. Sammen med statsbudsjettet for 2015 legges dette til grunn for 
Framdriftsplan for IC-utbyggingen. Det fremgår hvordan IC-strekningene på Dovrebanen kan 
ferdigstilles innen 2024/2026 og være fullt utbygget i 2030, samt føringer om trinnvis utbygging og 
tilbudsforbedring, og omtalen av IC-satsingen i etterfølgende handlingsprogram og budsjett.  
 
Milepælene i NTP 2014-2023 forutsetter at det skal foregå planlegging og utbygging på alle 
banestrekninger samtidig. For å ivareta helhetsperspektivet og sikre at arbeidet er samordnet, 
rasjonelt og målrettet, er det etablert et felles jernbaneteknisk utgangspunkt for arbeidet på de ulike 
delstrekningene.  
 
For at planlegging og utbygging skal kunne gjennomføres med forutsigbarhet og ønsket progresjon, er 
det etablert en felles praksis for de offentlige planprosessene. Hensikten er å forankre avgjørelser og 
lukke usikkerheter underveis i prosessen. Byområdene har det mest sammensatte aktørbildet, og det 
er her viktigheten av samarbeid og tidlig forventningsavklaring er størst. De nye IC-stasjonene skal bli 
utgangspunkt for lokal knutepunktutvikling. Det krever et tett samarbeid med de andre aktørene som 
har ansvar og virkemidler. 
 
Forslaget til framdriftsplan gir en forutsigbar planprosess, en kostnadseffektiv og rasjonell 
anleggsgjennomføring og en trinnvis tilbudsforbedring på alle banestrekninger fram mot endelig 
ferdigstillelse av infrastrukturen i 2030. 
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2.2 Andre føringer 
2.2.1 Nasjonal jordvernstrategi 

Nasjonal jordvernstrategi (33) ble vedtatt av et samlet Storting, 08.12.2015. Dette er en videreføring av 
tidligere St. Meld. om regional arealpolitikk fra 1996-1997 som signaliserte et ønske om å prioritere 
overordnet planlegging, for bedre forvaltning av arealressursene. Nasjonal jordvernstrategi definerer 
begrepet jordvern til først og fremst å gjelde arbeidet med « …å sikre jordbruksarealet for varig 
framtidig matproduksjon, og i størst mulig grad unngå at matjord omdisponeres og tas i bruk til andre 
formål.»  

Det har de siste årene vært en av forventningene fra nasjonale myndigheter at kommunene ivaretar 
viktige jordbruksareal. Strategien viser til utfordringer rundt hvordan hensynet til lokaldemokratiet skal 
vektlegges og balanseres mot behovet for å ivareta viktige nasjonale interesser/målsettinger. Det 
framgår av plan- og bygningsloven at forutsetningen for kommunestyrenes egengodkjenning av 
arealplaner, er at vedtakene er innenfor rammene av statlig politikk. Jordloven inneholder et generelt 
forbud mot omdisponering, men dette kan settes til side ved utarbeidelse av kommunale arealplaner 
for utbygging. Hovedregelen i jordloven er at dyrka jord ikke må tas i bruk til formål som ikke tar sikte 
på jordbruksproduksjon. 

2.2.2 Åkersvika naturreservat (Ramsar-området) 

Det nye dobbeltsporet i Stange og Hamar kommune vil krysse våtmarksområdet Åkersvika. Våtmarker 
er biologiske supersystemer med spesielt høy produksjonsevne som gir grunnlag for stort biologisk 
mangfold. Åkersvika er vernet som naturreservat og er i tillegg utpekt som ett av Norges 63 områder 
på Ramsar-listen. Dette er i internasjonal sammenheng spesielt verdifulle våtmarker. Norge har 
gjennom ratifiseringen av Konvensjonen om vern av våtmarker - Ramsarkonvensjonen (13) - forpliktet 
seg til å sikre de økologiske funksjonene i Ramsarområdene ved å forvalte de på en bærekraftig måte. 
 
Arealet innenfor grensene for Åkersvika naturreservat skal forvaltes etter bestemmelsene i Forskrift 
2016-01-22 om vern av Åkersvika naturreservat, Hamar og Stange kommuner, Hedmark (34) og de til 
enhver tid gjeldende prinsipper og retningslinjer gitt i Ramsarkonvensjonen. Gjeldende forvaltnings-
plan for Åkersvika inneholder også føringer for hvordan området skal forvaltes. I reservatet må ingen 
foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet i forskriftens § 1. De generelle 
unntakene fra vernebestemmelsene åpner ikke for etablering av ny jernbane gjennom reservatet. Det 
kan heller ikke gis dispensasjon fra forskriften for dette jernbaneanlegget da det er av en slik karakter 
(størrelse, omfang) at det vil være i strid med verneformålet. Det må derfor foretas en endring av 
grensene for verneområdet slik at jernbaneanlegget ikke inngår i reservatet. 
 
I retningslinjene som følger av Ramsarkonvensjonens Resolusjon VII.24, 1999 er hovedregelen at det 
skal stilles krav om vern av et erstatningsareal (kompensasjon) for det beslaglagte arealet i et 
størrelsesforhold 1:3. Kompensasjonsarealet skal ha samme økologiske verdi som det tapte og helst 
henge sammen med det eksisterende verneområdet, dvs. en utvidelse. Alternativ kan også andre 
områder vurderes inngå som erstatningsareal. Tiltakshaver kan pålegges å gjennomføre/bekoste 
registreringer og undersøkelser av aktuelle erstatningsområder og må erverve/bekoste utgifter til 
erverv av området. 
Erstatningsarealet bør i utgangspunktet være vernet før tiltaket kan iverksettes. I det minste må 
arealet være ervervet og oppstart av verneprosess etter naturmangfoldloven § 42 (35) må være meldt.  
Prosessen med å kompensere for beslaglagte arealer og økologiske funksjoner som følge av 
jernbaneanlegget over Åkersvika, er av Jernbaneverket utpekt til å være etatens pilotprosjekt for 
økologisk kompensasjon. Jernbaneverket skal rapportere Pilotprosjektet til Samferdsels-
departementet. 
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Figur 2-1 Passering av Åkersvika med løsning vist vest for dagens fylling/bru. 

2.2.3 Landsvernplan for jernbanen, herunder Espern-området  

Deler av Hamar stasjon er fredet etter kulturminneloven, dette gjelder følgende objekter:  

 Restaurant-bygning med interiør fredet i 2007.  
Rørosbanens lokstall og Dovrebanens ringstall m/svingskive og tilhørende sporområde, 
verkstedbygning, presenningsverksted, lagerbygg og to traverser med tilhørende sporområde 
fredet i 2012 (Espern-området). Fredningsforskriften av 27.11.2012 (36) lister i detalj hvilke 
objekter som er omfattet av fredningen og hva fredningen innebærer. K1 og K2, jfr. figur 1-9, 
vil berøre Espern-området der enkeltobjekter er fredet (se figur under). 

  
Figur 2-2: Jernbaneverkstedet, Espern gnr. 1/bnr. 2345, 7339, 7340 i Hamar kommune. Fredningsområdet 
markert med skravur. 
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2.3 Jernbaneverkets føringer  
2.3.1 Felles planforutsetninger for InterCity-strekningene 

Planlegging i regi av IC-prosjektet skal følge et prinsipp om at mest mulig skal gjøres kun én gang og 
helhetlig for IC-strekningene. Det er utarbeidet flere dokumenter, som vil gi føringer for den videre 
planleggingen av strekningen Sørli-Brumunddal. Disse omtales videre her. 

2.3.2 Utbyggingsstrategi 

JBVs utbyggingsstrategi for IC-strekningene presenterer en overordnet framdriftsplan for utbyggingen 
(14). Framdriftsplanen, som er hentet fra vedleggsrapporten «Framdriftsplan for InterCity-
utbyggingen», som er en del av transportetatenes grunnlagsdokument til NTP 2018-2029, er basert på 
avveininger mellom ulike føringer og hensyn: 

 bevilgningstakt i NTP 

 hvilke deler av infrastrukturen som skal være ferdigstilt til ulike tidspunkt i NTP 

 mulighet for trinnvis tilbudsutvikling og tilrettelegging for godstrafikk slik det beskrives i NTP 

 behov for færrest mulig midlertidige tiltak 

 optimal ressursbruk og rasjonell utnyttelse av nøkkelkompetanse 

 realistisk årlig investeringsnivå, og ikke for store svingninger i investeringsbehovet 

 koordinering med andre prosjekter, i regi av JBV og andre aktører. 

 
Figur 2-3: Forslag til overordnet framdriftsplan for utbygging av IC-Dovrebanen gitt i plangrunnlaget for ny NTP 
2018-2029 

Framdriften i JBVs utbyggingsstrategi for Dovrebanen baseres på vedtak av kommunedelplanen i 
løpet av 2016 for å kunne få planlagt, prosjektert og bygget dobbeltsporet til Hamar innen 2024 og til 
Lillehammer innen 2030. 

2.3.3 Konseptdokument 

Konseptdokument er et strategisk dokument i planleggingen av ny infrastruktur i IC-området. 
Dokumentet ivaretar samspillet mellom togtilbud, infrastruktur og funksjonalitet med hensyn til 
togframføring, drift og vedlikehold og danner et helhetlig konsept for InterCity strekningene (37). 
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2.3.4 Teknisk designbasis 

Teknisk designbasis for IC er utarbeidet for å sikre standardiserte og formålstjenlige løsninger for 
jernbanestrekningene i IC-området. Designbasisen angir foretrukne teknologiske valg for systemene 
som danner jernbanen der dette er mulig (7). 

2.3.5 Knutepunktutvikling 

NTP 2014-2023 trekker frem 
knutepunktutvikling som et verktøy 
for å gjøre kollektivtransport så 
attraktivt for de reisende at veksten 
i persontrafikk tas kollektivt. Som 
det heter i NTP er ansvaret for å 
utvikle knutepunkter plassert hos 
flere aktører som har virkemidler 
innenfor areal- og transport-
planlegging. Som en del av 
gjennomføringsplanen for utbygging 
av IC-strekningene har JBV 
utarbeidet en planveileder for 
byområder og knutepunkter (38). 
Veilederen er basert på føringer i 
NTP og beskriver en tilnærming til 
arbeidet med å utvikle 
knutepunkter.  
 
JBVs og IC-prosjektets viktigste 
bidrag til knutepunktutvikling er en 
robust, framtidsrettet og bærekraftig 
transportinfrastruktur som kan møte 
forventet befolkningsvekst på 
Østlandet. Jernbaneverket har 
samtidig et ansvar for at 
investeringene i infrastruktur bidrar 
til ønsket samfunnsutvikling; det vil 
si at Jernbaneverket er både 
tiltakshaver for et byggeprosjekt og 
en statlig premissleverandør med 
ansvar for å etterspørre et plangrep 
for omkringliggende bystruktur som 
bygger opp under IC-satsingen. 
 
Planveileder for byområder og 
knutepunkter skal legges til grunn 
ved valg av planløsninger. 
Veilederen beskriver IC-prosjektets 
tilnærming til stasjonsprosjektene, 
hvilken samarbeidsprosess det skal 
legges til rette for og hvilke planfaglige 
prinsipper som skal legges til grunn for  
at stasjonene skal bli utgangspunkt for  
lokal knutepunktutvikling. 
 
De 21 stasjonene på IC-strekningene er av svært ulik karakter, og arbeidet med å utvikle 
stasjonsområdene til knutepunkt har svært ulikt utgangspunkt. Stasjonene varierer i lokalisering i 
forhold til bysentrene, og enkelte stasjoner er lokalisert i mindre tettsteder. Om disse stasjonene sier 
planveilederen: 

Figur 2-4: Stasjonskategorier for stasjonene på IC-strekningene 
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«På de mindre stedene vil IC-utbyggingen og den nye stasjonen være et stort og strukturerende 
prosjekt, som kan bidra til å endre utbyggingsmønsteret fra spredt og bilbasert til tett og 
kollektivbasert. Det er forventninger til kommunene om at de følger opp IC-satsingen, og at de lager 
arealplaner som utnytter de utviklingsmulighetene som et forbedret togtilbud åpner for.» 
 
«Innfartsparkering er et virkemiddel utenfor by- og tettstedssentra hvor sykkel og gange ikke er et 
alternativ og kollektivtransporten har dårlig flatedekning. Innfartsparkering er særlig godt egnet ved 
stasjoner og holdeplasser som ligger i nærheten av hovedveger med god framkommelighet og utenfor 
tettsteder.» 
 
«InterCity-prosjektet har ansvar for å bygge et stoppested for tog som er tilgjengelig for de reisende, 
dvs. et stasjonsområde hvor de reisende lett kan bytte fra andre reisemidler til tog. I tillegg til 
togframføring og drifts- og servicefunksjoner omfatter et stasjonsprosjekt sykkelparkering, busstopp, 
taxiholdeplass, kiss and ride og parkering for privatbil – i form av HC, korttids- og innfartsparkering der 
hvor det er relevant. Jernbaneverket har ansvar for å se sitt prosjekt i sammenheng med 
omkringliggende bystruktur, og bruke det handlingsrommet de har til å samarbeide med andre aktører 
om å lage en best mulig løsning.» 
 

 

Figur 2-5: Illustrasjon (prinsipp) av hovedelementene i et knutepunkt  

Stasjonslokaliseringen for Dovrebanen har stor betydning for byutvikling og en premissgiver for 
utviklingen av gode og effektive knutepunkt i alle tre kommuner. Jernbaneverket har ansvar for å bidra 
til at det utvikles et plangrep som bygger oppunder InterCity-satsingen. Mens Jernbaneverket er 
tiltakshaver for stasjonene og tilrettelegging for knutepunktsfunksjoner, ligger det hos kommunene å 
sørge for transportmuligheter til og fra knutepunktene. Dette arbeidet grenser nært opp til 
kommunenes strategier og utviklingsplaner for sin by og sentrum.  

2.3.6 Overordnet parkeringsstrategi for Jernbaneverket 

Jernbaneverket har en overordnet parkeringsstrategi. Et viktig formål med strategien er at parkering 
vurderes helhetlig for en banestrekning. Parkeringsstrategi blir et grunnlag for neste fase. Det vil være 
naturlig å se de tre stasjonene Stange, Hamar og Brumunddal i sammenheng, slik at dimensjonering 
av parkeringstilbudet tilpasses de ulike rollene disse spiller i sitt nærområde. 

2.3.7 Flom 

Arealplanlegging som tar hensyn til naturfare er et viktig virkemiddel for å redusere risikoen for skader 
ved ekstreme naturhendelser som flom og ras. Den beste måten å forebygge på er å unngå å bygge i 
fareutsatte områder eller evt. ved å identifisere risiki og gjøre tiltak for å redusere eller unngå disse. 
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Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS‐analyse) skal gjennomføres ved utarbeidelse av alle planer for 
utbygging og problemstillinger knyttet til bl.a. flom skal være en del av en slik analyse. Mer om ROS-
analyse under kap. 11. 
 
De antatte effekter av pågående klimaendringer gir grunn til å være mer på vakt mot flom, og 
prosesser relatert til dette. Hyppigere og mere ekstreme nedbørshendelser gir nye utfordringer for 
bygging og overvannshåndtering i både bebygde og ubebygde områder.  

For sikkerhet mot flom og stormflo skal det dimensjoneres eller sikres mot flom slik at den største 
nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrides. Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig 
stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område.  
 
Som NVE har også JBV egne retningslinjer med krav til undersøkelser og sikkerhet. Flomfare knyttet 
til omkringliggende arealer skal omtales og vurderes i planer som omhandler jernbane. Bygging av 
jernbane må heller ikke føre til økt vassdragsrelatert fare som flom, erosjon, dårligere områdestabilitet 
eller lignende. Normalt legges 200 års gjentaksintervall til grunn for dimensjonerende flom ved 
permanente anlegg.  
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3  Dagens planstatus i området 
Kommunedelplanen gjelder generelt foran eldre planer når ikke annet er bestemt. Eldre kommunale 
og regionale planer som er i overenstemmelse med kommunedelplanens arealbruk skal fortsatt gjelde, 
og opprettholdes uten endringer utenfor planområdet. Innenfor kommunedelplanens planområde vil 
planen erstatte tidligere planer for den detaljerte arealbruk.  
 

3.1 Regionale planer 
Hedmark fylkeskommune har vedtatt flere planer som legger føringer for planlegging av parsellen 
Sørli-Brumunddal. Dette kapittelet viser hvilke planer som er relevante for tiltaket.   
 

3.1.1 Fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen–Mjøsbyene (2002) 

Akershus, Hedmark og Oppland fylkeskommuner har i samarbeid med SVV og JBV utarbeidet 
fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen–Mjøsbyene (39). Anbefalingene for jernbane i 
Fylkesdelplanen er fulgt opp i arbeidet med planlegging av IC og i Nasjonal transportplan. 
 

3.1.2 Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling (SMAT) i 

Hamarregionen (2009) 

SMAT-planen (40) omfatter seks by- og tettstedsområder og to næringsområder i kommunene 
Ringsaker, Hamar, Stange og Løten. Intensjonen med SMAT har vært at planlegging og 
gjennomføring innen areal- og transportutvikling bidrar til en årlig befolkningsvekst i regionen minst lik 
landsgjennomsnittet, samt at hovedprinsippene for arealbruken i regionens fire kommuner i perioden 
fra 2008 til 2030 blir nedfelt.  
 

3.1.3 Regional samferdselsplan 2012-2021 

Hedmark fylkeskommune ønsker å ta et overordnet grep innenfor samferdselssektoren. Regional 
samferdselsplan (41) omfatter derfor riks- og fylkesvegnettet, jernbanens infrastruktur og togtilbud, 
samt øvrig kollektivtrafikk organisert via Hedmark Trafikk FKF. Samferdselsplanen gir føringer for 
Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 og Tiltaksplan for Hedmark Trafikk 2014-2017. Planen 
gir også viktige innspill til Nasjonal Transportplan 2014-2023 med tilhørende handlingsprogram for 
riksveger og jernbane. Videre er det påpekt at utbygging av jernbanen er sentralt for å skape 
regionforstørring. 
 
3.1.4 Fylkesdelplan for bruk og vern av kulturminner og kulturmiljøer (2005) 

Fylkesdelplan for bruk og vern av kulturminner og kulturmiljøer setter fokus på de rike kultur-
minneverdiene i Hedmark, og planen trekker opp mål og strategier for arbeidet med kulturminnevernet 
i Hedmark. Planen skal gi en oversikt over prioriterte tema, vise til status og utfordringer i arbeidet, 
liste opp virkemidler, gi retningslinjer for forvaltningen av kulturminner i Hedmark, og vise et 
handlingsprogram for arbeidet. 
 

3.1.5 Det gode liv ved Mjøsa - Retningslinjer for planlegging i Mjøsas strandsone (2007-2008) 

Retningslinjene legger til rette for felles planlegging og forvaltning av vern, bruk og aktiviteter i og i 
tilknytning til Mjøsas strandsone på tvers av administrative grenser. Retningslinjene er utarbeidet av 
Mjøs-kommunene Eidsvoll, Østre Toten, Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hamar og Stange, samt 
fylkeskommunene i Akershus, Oppland og Hedmark. 
 
3.1.6 Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 

Den fylkeskommunale trafikksikkerhetsplanen (42) er Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) sitt 
redskap for å samordne og følge opp trafikksikkerhetsarbeidet i Hedmark. Planen skal angi mål og 
strategier, basert på nasjonale føringer og den reelle ulykkessituasjonen. Ett av tiltaksområdene som 
er relevant for dette planarbeidet er blant annet økt fokus på kollektivtransport. 
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3.1.7 Retningslinjer for regionalt og kommunalt plan- og utviklingsarbeid 

Infrastruktur for stamvegnettet må utbygges slik at god framkommelighet og sikkerhet i 
trafikkavviklingen blir ivaretatt både for næringslivet og den enkelte. Det skal skapes nærhet til 
Gardermoen og hovedstadsregionen som er viktige arbeidsregioner. Det øvrige riks-, fylkes- og 
kommunale vegnettet må sees i sammenheng med stamvegnettet slik at transportkorridorene gir god 
framkommelighet og blir effektive. Kollektivtrafikk med buss og jernbane må utvikles som et helhetlig 
transporttilbud med vekt på knutepunkter på sentrale steder, bedre tilgjengelighet spesielt for eldre og 
bevegelseshemmede, komfort og informasjon. Valg av utbyggingsmønster skal bidra til å begrense 
transportbehovet ved å prioritere løsninger som gir kort avstand til service og daglige gjøremål. I 
distriktene skal utbyggingsmønsteret bygge opp om eksisterende desentralisert infrastruktur og 
kollektivt transporttilbud. Gang- og sykkelvegnettet i fylkets byer og tettsteder må utvikles slik at økt 
bruk av sykkel kan bli et reelt transportalternativ. 
 

3.2 Kommuneplaner 
3.2.1 Stange kommune 

Stange kommune vedtok 18.06.2014 kommuneplanens samfunnsdel (43) og kommuneplanens 
arealdel (44) 18.01.2006. Planen presenterer kommunestyrets visjon og de mål som er satt for Stange 
kommune.  Revisjon av planene ble påstartet i 2015.  

Kommuneplanens samfunnsdel (2014-2026) 

Kommuneplanens samfunnsdel har fem fokusområder som skal sikre videre utvikling av kommunen.  

1. Folkehelse - Utjevne sosiale forskjeller i helse og levekår 
2. Bolyst og attraktivitet - Et livskraftig lokalsamfunn med varierte botilbud 
3. Barnehage, skole og utdanning - Kultur for læring og danning 
4. Infrastruktur - En effektiv og moderne infrastruktur 

I målene for infrastruktur omtales utbygging av dobbeltspor på Dovrebanen og utbygging av firefelts 
E6 til Hamarregionen som en viktig premiss for videreutvikling av kommunen.  

Kommuneplanens arealdel (2005-2016) 

Kommuneplanen har satt særlig fokus på følgende tema: 

1. Barn og unge skal sikres gode og trygge oppvekstsvilkår. 
2. Alle skal føle trygghet for dekning av nødvendige behov i alderdommen, ved sykdom og ved 

spesielle funksjonstap. 
3. Nærmiljøer skal fungere med sin naturlige møtesteder og gjennom lokale kultur- og 

aktivitetstilbud. 
4. Stange skal være en god kommune å bo i, og det skal gis et variert botilbud. 

 
Kommunen skal prioritere utbygging i områder med kollektivforbindelse iht. samordnet SMAT-plan 
(44). Det vesentlige av byggeområdene ligger i tettsteder med kollektivtilbud. Det legges opp til høyere 
utnyttelse i områder nær opptil kollektivtransportårer, jfr. også retningslinjene for estetikk og 
grøntstruktur. Det skal legges til rette for god arealbruk i samsvar med SMAT-planen, lokale 
stedsanalyser og kommunedelplaner, ved at det utarbeides lokale planer for nærmiljø og 
boligområder, med aktiv lokal medvirkning. Arealbruksplanen er i det alt vesentlige i samsvar med 
SMAT-planen. Planforutsetningen om også desentrale løsninger samt tilgang til store tomter påkaller 
også andre løsninger enn bare SMAT-planens hovedintensjon om fortetting i eksisterende tettsteder.  

Planen har som mål å sikre vekst og utvikling i et 30-års perspektiv med vekt på å ivareta stedenes 
kvaliteter og attraktivitet, ta vernehensyn, sikre effektiv arealbruk og begrense transportbehovet 
innenfor en ønsket ramme for en befolkningsutvikling som minst skal være på landsgjennomsnittet 
(ca. 0,4% årlig). For å oppnå dette må de mest sentrale tettstedene ha en årlig befolkningsvekst på ca. 
1%. Planen forutsetter en sterkere utnytting/fortetting av arealbruken innenfor klart opptrukne grenser 
omkring de sentrale tettstedene i regionen, og etter retningslinjer for miljø, arealbruk, transport, by- og 
tettstedsutvikling samt utbyggingsrekkefølge.  
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Arealdelen av SMAT-planen omfatter tettstedene Ottestad, Stangebyen og Tangen i Stange. Det er i 
første rekke Tangen som har fått vesentlig endringer i nye utbyggingsområder i forhold til 
kommuneplanen av 1998. Tilgangen på nye utbyggingsområder overstiger langt behovet for 
planperioden. For utbyggingsområdene innenfor tettstedene Ottestad og Stangebyen er det alt i alt 
vesentlige samsvar mellom SMAT-planen og kommuneplanens arealdel. 

E6 – Dovrebanen. I Norsk Transportplan (NTP) for perioden 2006-2015 er det forutsatt betydelige 
investeringer innenfor korridor 6 som omhandler det overordnede transportnettet mellom Oslo og 
Trondheim. Utbygging av E6 til 4-felts veg på strekningen Gardermoen-Kolomoen, samt planlegging 
av – og delvis utbygging av – dobbeltspor på jernbanestrekningen Eidsvoll-Hamar vil i stor grad berøre 
Stange.  

 

 
Figur 3-1: Kommuneplanens arealdel for Stange kommune 
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Figur 3-2: Kommuneplanens arealdel for Stange kommune, utsnitt Stange sentrum 

3.2.2 Hamar kommune 

Hamar kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel i okt. 2010 (45), og kommuneplanens 
arealdel (46) 19.10.2011. Planene gir en indikasjon på kommunens visjon og de mål for 
Hamarsamfunnet. Deriblant visjonen om at ”Hamar skal være sentrum for det mest attraktive 
boområdet i Innlandet”. 

Kommuneplanens samfunnsdel (2010-2022) 

Kommuneplanens samfunnsdel har flere overordnede handlingsområder som skal sikre videre 
utvikling av kommunen.  

1. Hamar for barn og unge 
2. Hamar er medvirkning 
3. Godt miljø og livskvalitet for alle 
4. Gode botilbud og tjenester 
5. Gode rammer for næringslivet 
6. Senter for kompetanse og utdanning 
7. Innlandets hovedstad 
8. Internasjonalisering 
9. Kommuneorganisasjonen 
10. Langsiktig arealstrategi 

Kommunen er bosted for ca. 9500 arbeidstakere som pendler til/fra arbeidsplass, hvorav 5000 av 
disse pendler ut av kommunen.  

Kommuneplanens arealdel (2011-2022) 

Kommuneplanens arealdel for Hamar handler om hvordan landskapet og naturresursene i Hamar skal 
forvaltes (46). Her klargjøres det hvilke byggeområder Hamar skal ha, og hvor det skal være 
landbruks- natur- og friluftslivsområder (LNF). Arealdelen har rettsvirkning. Planen har foreløpig ikke 
virkning for arealene omkring sporområdet på Hamar stasjon, fordi JBV hadde en innsigelse til dette 



 

  

  

 

49 
 

punktet i planen. Det står i planen at områdene ved jernbanehavna hvor eksisterende sporområde 
ligger med Hamar stasjon skal brukes til sporområde/godsspor for Dovrebanen inntil relokalisering av 
godsspor for Dovrebanen og vendespor for Rørosbanen er avklart og gjennomført. Når relokalisering 
av spor er avklart, skal området overføres til utbyggingsformål og tas i bruk som del av 
adkomstvegnett/ gatenett i ny bydel. 

I planen har kommunen sagt at de vil kreve at JBV utreder alternative traseer for Dovrebanen gjennom 
Hamar, herunder tunnelalternativ under byen. Trasealternativ skal legge til rette for at 
jernbanestasjonen fortsatt skal ligge i Hamar sentrum. Behov for lokal holdeplass/stasjon, evt. 
gjenåpning av stasjon, bør vurderes i planer som ligger inntil jernbane (Dovrebanen og Rørosbanen). 
 
Ved deling av eiendom, ny bebyggelse eller anlegg, eller utvidelse av eksisterende i områdene som 
påvirker mulig jernbanetrase tillates ikke dette før kommunen har avklart at tiltaket ikke kommer i 
konflikt med framtidig utbygging av dobbeltspor og evt. behov for avlastningsarealer for Hamar stasjon 
på andre banestrekninger.  
 
Det er lagt opp til en sikringssone for jernbanetrasé som skal: 

 Sikre nødvendig areal for vedlikehold og sikt langs jernbanelinjen. 

 Sikre at ny bebyggelse og uteoppholdsarealer skjermes mot støy og vibrasjoner fra jernbane 
og mot fare. 

 Gi tilstrekkelig areal for bygging av dobbeltspor og for utretting av trase der det er nødvendig, 
dersom framtidig trasé i hovedtrekk skal følge dagens trasé. 

 
Hensynssonen skal likevel ikke være til hinder for kommunes godkjenning av mindre byggearbeider 
og oppgraderinger (mindre tiltak). Dersom byggegrensen på 30 m mot jernbanen berøres, må tiltaket 
godkjennes av JBV.  

 
Figur 3-3: Kommuneplanens arealdel for Hamar kommune, utsnitt Hamar sentrum 
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Figur 3-4: Kommuneplanens arealdel for Hamar kommune, utsnitt Furuberget 

3.2.3 Ringsaker kommune 

Ringsaker kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel (47) 27.09.2006 og kommuneplanens 
arealdel (48) 10.09.2014. Arealdelen ble umiddelbart tatt opp til revisjon for å innarbeide differensierte 
regler for LNF-områdene. Det ble også gjort noen mindre endringer av planen for øvrig. Etter offentlig 
ettersyn og høring av foreslåtte endringer, ble planen sluttbehandlet og endelig vedtatt 17.06.2015. 
Kommunens visjon «Vekst og utvikling» ble fremmet ved forrige revisjon, og har ligget til grunn for og 
vært en viktig rettesnor for kommunens arbeid innenfor mange områder. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel (2006-2010 (2018)) 

Kommuneplanens samfunnsdel har fem overordnede handlingsområder som skal sikre videre utvikling 
av kommunen. 

 Vekst og utvikling 

 Bosetting 

 Næringsliv 

 Kommunens tjenestetilbud 

 Mulighetens Ringsaker 
 
Jernbanen gjennom Ringsaker er et viktig element i bosettings- og næringssammenheng. Med dagens 
trafikkmønster er kjøretiden for lang og for usikker til at den er konkurransedyktig. Det er behov for å 
redusere reisetiden til Oslo både for person- og godstrafikk og gjennom utbygging av flere 
krysningsspor. På sikt må det bygges dobbeltspor på hele strekningen Oslo-Lillehammer. Kommunen 
har mål om å redusere reisetid på jernbane på strekningen Lillehammer-Oslo, og bidra til raskest 
mulig utbygging av jernbanenettet (47).  
 
Kommuneplanens arealdel (2014-2025) 

Ringsaker har gode kommunikasjoner med jernbanen og E6 som går gjennom kommunen. Ringsaker 
er opptatt av en snarlig utbygging, da en raskere og mer effektiv transport for næringslivet og bedre 
pendlervilkår er vesentlig for økonomisk utvikling. Det vil bedre trafikksikkerheten, gi avklaring på 
arealbruk og ventelig føre til økt etterspørsel etter næringsarealer langs E6 både i Nydal, Brumunddal, 
Rudshøgda og i Moelv (48). 
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Etablering av firefelts E6 og tospors jernbane fram til Lillehammer danner mye av grunnlaget for vekst 
og utvikling i Innlandet og da også for Ringsaker. Gjennom Stortingets behandling av Nasjonal 
transportplan (NTP) 2014-2023 ble det gitt følgende føringer for framdriften av disse prosjektene for 
Ringsaker: 
 

• Firefelts E6 bygges først i andre periode (etter 2018) fram til Moelv 
• Tospors jernbane til Lillehammer forventes utbygd innen 2030. Fjerning av «flaskehalser» og 

etablering av forbikjøringsspor for tog i Ringsaker gjennomføres innen 2026. 
 
Stortingsmeldingen for NTP innebærer en vesentlig forbedring av infrastrukturen om noen år. 
Utfordringen er imidlertid at utbedring av infrastrukturen kommer langt seinere enn hva kommunene i 
regionen ønsker seg. Konsekvensene av dette kan bl.a. bli: 

• at vekst og utvikling i Innlandet ikke skjer så raskt som en ønsker fordi området ikke oppleves 
å være en reell avlastning for Osloområdet. Regionforstørring av «Mjøsbyen» kan skje saktere 
enn med bedret infrastruktur. 

• store kapasitetsproblemer og forsinkelser for bl.a. næringslivet pga. økende trafikkvekst flere 
ulykker på strekningen Kolomoen-Mjøsbrua. Dette er en av de mest ulykkesbelastede 
veistrekningene i landet, hvor bare deler av strekningen har midtrekkverk. 

• at kryssløsninger og lokale vegtiltak som følger av E6 utbyggingen ikke vil bli realisert før mot 
slutten av planperioden, og at dette igjen vil legge begrensninger på utbyggingsprosjekt og 
oppgradering av Moelv og Brumunddal. 

Større etableringer som hovedsykehus for Innlandet og Innlandsuniversitet, vil vanskelig kunne 
etableres i regionen uten forutgående utbedring av E6 til fire felt. At det også foreligger et bedre 
togtilbud er av stor betydning. 

  
Figur 3-5: Kommuneplanens arealdel for Ringsaker kommune, utsnitt Brumunddal sentrum 
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Figur 3-6: Kommuneplanens arealdel for Ringsaker kommune, utsnitt Jessnes 

3.3 Kommunedelplaner 
Det foreligger flere kommunedelplaner i kommunene som berøres av denne kommunedelplanen. 
Følgende eldre kommunedelplaner vil videreføres på områder der det ikke er motstrid og på punkter 
der denne kommunedelplan ikke sier noe, samt for arealene som ligger utenfor planområdet.  

3.3.1 Stange kommune 

Kommunedelplan for Ottestad, vedtatt 12.08.2011 

Omringet av Mjøsa og det verdifulle kulturlandskapet er Ottestad det urbane tettstedet i Stange. Med 
nærhet til Hamar by fremstår Ottestad som en bydel til Hamar. I SMAT-planen har Ottestad fått formell 
status som kommunedelssenter. I større grad enn før ønsker Stange kommune å synliggjøre 
Ottestads rolle som kommunedelssenter. Ved å tydeliggjøre bydelssenteret med næring – og handel, 
samtidig som det legges til rette for gode møteplasser både innendørs og utendørs, skal områdets 
rolle som kommunedelssenter og bydel tydeliggjøres (49). 
 
Kommunedelplan fellesprosjektet E6-Dovrebanen, vedtatt 13.06.2007 

Planen ble godkjent av Miljøverndepartementet 24.02.2009. Kommunedelplanen var et 
samarbeidsprosjekt mellom SVV og JBV. Dette er en del av arbeidet med utvidelse av E6 til fire felt 
mellom Gardermoen i Ullensaker og Kolomoen i Stange, og dobbeltspor for Dovrebanen mellom 
Eidsvoll og Hamar. Nytt dobbeltspor stod ferdig fram til Kleverud sør for Espa ved Mjøsa høsten 2015. 
Det pågår reguleringsplanarbeid for nytt dobbeltspor for strekningen Kleverud-Sørli som planlegges 
være ferdig i løpet av 2016, og med antatt byggestart i 2018 og ferdigstillelse innen 2023. 
 

3.3.2 Hamar kommune 

Kommunedelplan for E6 Stange grense-Ringsaker grense, vedtatt 23.04.2013 

Statens vegvesen Region øst (SVRØ) har i samarbeid med Hamar kommune utarbeidet 
kommunedelplan for utvidelse av E6 til 4 felt i Hamar fra Stange grense til Ringsaker grense. Dette er 
en delparsell mellom Kolomoen i Stange kommune til Moelv i Ringsaker kommune (50). 
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Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, vedtatt 31.08.2011 

Planen omhandler i stor grad byen og tettstedsbebyggelsen og beskriver slik den har vokst fram med 
sine karakteristiske særtrekk. Hamars byhistorie er vist med bilder og tekst. 
Kommunedelplanen er også kalt "Byens kulturlandskap". Det er forklart hva som menes med 
vernekriterier, dvs. en begrunnelse for hvorfor noen bygninger og bygningsmiljøer anses for å ha en 
høyere verneverdi enn andre. 

Kommunedelplan for Veg og transport for Hamar, vedtatt 17.06.2009 

Planen er retningsgivende for utforming av vegsystemet og kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Den 
gir også føringer for kollektivtrafikk på veg og parkeringsløsninger.  
Målsetningen med planen: 

 Flere velger å gå og sykle 

 Parkeringspolitikken bidrar til et levende sentrum, og virke dempende på bilbruk 

 Flere vil velge å reise med buss og tog 

Kommunedelplan for sørøstre bydeler, vedtatt 13.06.2007 

Denne kommunedelplan fastsetter ny trasé som en forlengelse av Ringgata, fra Utstillingsplassen til 
Stangevegen, og bestemmer arealbruk for berørte områder. Revidert plan legger til rette for en 
forlengelse av Ringgata med et miljølokk under St. Olavs gate/Andreas Pedersens gate. Intensjonene 
med planen er og å legge til rette for etablering av gode forbindelser for gående og syklende. I 
plankartet er det vist en gang- og sykkelveg over lokket. Skoleveg fra Østbyen og Briskebyen mot 
Rollsløkken skole via Utstillingsplassen er spesielt viktig. For eksisterende bebyggelse i Østbyen og 
Briskebyen er intensjonen å ta vare på bygningsstruktur og bygningsmiljøer (51). 

Kommunedelplan Stavsberg, vedtatt 07.03.2007 

Kommunedelplan Stavsberg er godkjent i Hamar og Ringsaker kommuner. Jordene på Vold og Lund 
søndre skal bygges ut med boliger i 2-3 etasjer. (52). 
 
Kommunedelplan for Strandsonen, vedtatt 25.06.2003 

Kommunedelplan for Strandsonen viser utvikling av en ny bydel sentralt i Hamar og er et viktig ledd i 
kommunens arbeid for bedre arealutnyttelse innen Hamar strandsone. Den styrker Hamar sentrum, 
Hamar stasjon som hoved kollektivknutepunkt i regionen, med utvikling av attraktive bolig- og 
næringsarealer sentralt i Hamar (53). 
 
Kommunedelplan for Sentrum, vedtatt 14.06.1995 

Sentrum har en kvartalsstruktur som skal videreføres. Det legges opp til en sentrumsutvikling hvor 
man skal tilpasse ny bebyggelse til eksisterende kvartalsstruktur og bevaringsverdige bebyggelse. 
Planen skal sikre utvikling av næringsvirksomheter i sentrum. Veiene i sentrum skal tilplantes med 
trerekker, og utformingen av offentlige plasser har et stort fokus i planen (54). Deler av denne plan er 
erstattet av KDP for strandsonen.  

3.3.3 Ringsaker kommune 

Kommunedelplan Stavsberg, vedtatt 07.03.2007 

Kommunedelplan Stavsberg er godkjent i Hamar og Ringsaker kommuner. Jordene på Vold og Lund 
søndre skal bygges ut med boliger i 2-3 etasjer. Det vil ikke bli regulert eneboligtomter (52). 

Kommunedelplan for E6 Hamar grense-Moelv, vedtatt 22.04.2009 

Statens vegvesen Region øst har i samarbeid med Ringsaker kommune utarbeidet kommunedelplan 
for utvidelse av E6 til 4 felt fra Hamar grense til Moelv. Dette er en del-parsell mellom Kolomoen i 
Stange kommune til Moelv i Ringsaker kommune (50).  
 

3.4 Reguleringsplaner 
Det er flere gjeldende og pågående reguleringsplaner i de tre kommunene som helt eller delvis vil bli 
berørt av det areal som båndlegges i kommunedelplanen. Berørte reguleringsplaner (gjeldende og 
pågående) for de tre kommunene fremgår i eget vedlegg. 

http://www.hamar.kommune.no/article23499-1283.html
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3.5 Andre planer og utredninger 
3.5.1 Driftsbase og hensetting Østlandet  

Behovet for driftsfunksjoner og hensetting av persontog (plasser for nattparkering av tog) er ikke 
inkludert i dette planarbeidet. Slike funksjoner bør avklares senest i forbindelse med 
reguleringsplanfasen.  
Økt togtilbud medfører økt behov for areal til drift og vedlikehold. JBV har utredet omfang og behov for 
parkering av tog, verksted og base for drift og vedlikehold av persontogmateriell i Østlandsområdet. 
Ny driftsbase og hensettingsanlegg er planlagt som erstatning for de sporene som er forutsatt fjernet 
ved Hamar stasjon. 
JBV har videre utredet fremtidig behov og ulike lokaliseringer for hensetting av persontog i Østlands-
området. Utredningen angir behov på kort, mellomlang og lang sikt. På Dovrebanen er det identifisert 
et behov for hensettingsanlegg i Hamar- og Lillehammerområdet. For Hamarområdet er det behov for 
10 plasser (25 daa) innen 2023 (indre IC) og 20 plasser (25 daa) innen 2040. Det er sett på flere 
alternative lokaliseringer. I neste fase vil JBV vurdere anbefalingen fra utredningen fra 2015 og mulige 
andre arealer, med tanke på en planavklaring. 
 
3.5.2 Omformerstasjon  

Tangen omformerstasjon vil i forbindelse med bygging av dobbeltspor Kleverud-Sørli bli lagt ned, og 
må derfor erstattes. JBV har vurdert lokalisering på strekningen og anbefalt at omformerstasjon 
lokaliseres til Hamar/Ringsaker-området. Videre er det gjort vurderinger av egnet byggetomt i 
nærheten av høyspentledninger. I den forbindelse har JBV foreløpig kommet frem til to mulige 
alternativer i Ringsaker kommune, nær Jessnes. Forholdet til plassering av omformerstasjon med 
hensyn til dagens jernbane og framtidig dobbeltspor må avklares i det videre planarbeidet. I forslaget 
til kommunedelplan er det satt av areal til plassering av omformerstasjon som i første omgang skal 
betjene gammelt enkeltspor og i neste omgang betjene nytt dobbeltspor. 
 
3.5.3 Elektrifisering av Rørosbanen 

Med bakgrunn i Meld. St. 26 har JBV utredet konsekvensene av elektrifisering av Rørosbanen. 
Utredningen «Strategi for driftsform på ikke-elektrifiserte baner fra 11.12.2015» avklarer mulighetene 
for fremtidig driftsform og energibærer og gir anbefalinger og prioriteringer mellom flere strekninger. 
Utredningen anbefaler at det umiddelbart som del av arbeidet med Godsstrategi for JBV vurderes 
endret standardisert driftsform på Røros/Solørbanen i form av elektrifisert eller delelektrifisert bane. 
Tiltaket vil kunne gi positiv effekt. Endelige kostnadstall er usikre og vil kunne endre dette bildet. Når 
det pågående elektrifiseringsprosjektet for Trønderbanen/Meråkerbanen er kommet i gang (2017) vil 
det finnes sikrere kostnadstall (55). 
Ved den videre utbyggingen av IC mot Lillehammer er det stor grunn til å tro at det vil bli planlagt 
stenging av Dovrebanen, og at det vil være behov for en alternativ rute. Rørosbanen er tidligere 
benyttet som omkjøringsbane for godstrafikk og også i forbindelse med utbyggingen langs Mjøsa 
(Fellesprosjektet E6 Dovrebanen), og vil være et naturlig valg. 
I forslaget til kommunedelplanen er det forutsatt at Rørosbanen fortsatt er trafikkert med dieseltog. 
 
3.5.4 KVU Gjøvikbanen 

Statens vegvesen Region øst og Jernbaneverket har fått ansvar for å utarbeide en 
konseptvalgutredning (KVU) for rv. 4 Jaren-Mjøsbrua og Gjøvikbanen fra Oslo til Moelv. Utredningen 
skal gi føringer for videre planlegging av veg- og jernbanestrekningene. Anbefaling er ventet å 
foreligge i første halvdel av 2016. 
For jernbanen gjennomføres det analyser for hele strekningen Oslo-Gjøvik-Moelv som inkluderer 
tettstedene Nittedal, Roa/Lunner, Gran og Eina og byene Oslo, Raufoss og Gjøvik. I tillegg berøres 
tettstedene Moelv og Brumunddal ved en evt. tilknytning til Dovrebanen. 
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4 Beskrivelse av dagens situasjon  

4.1 Beliggenhet 
Planområdet strekker seg gjennom tre kommuner langs Mjøsas østside, fra Sørli i Stange kommune i 
sør, og nordover gjennom Hamar og Ringsaker kommuner til Brumunddal i nord. Jernbanestrekningen 
er totalt på ca. 30 km. Stange, Hamar og Brumunddal stasjon utgjør stasjonene på strekningen. 
Planområdet berører alt fra by- og tettstedsområder, til jordbruksarealer, skogteiger, kryssende veier 
og annen teknisk infrastruktur og andre tettbygde områder. Terrenget varierer fra flatt åkerlandskap til 
kupert kulturlandskap, bratt sideterreng mot øst og med Mjøsas strandlinje mot vest. I tillegg er 
området rik på kulturminner og i planområdet inngår bl.a. Åkersvika naturreservat, som også er gitt 
status som Ramsar-område samt jernbaneverkstedet ved Hamar stasjon som er fredet. En nærmere 
beskrivelse av området følger i de neste kapitler for de respektive kommuner.  
Det vises til utarbeidet Fagrapport byutvikling og knutepunkt for nærmere beskrivelse av tettstedene 
Stange og Brumunddal samt Hamar by. 

 
Figur 4-1 Oversiktskart over «planområdet» med utredningskorridorer og alternativer inntegnet 
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4.2 Stange kommune  
Stange kommune grenser  i nord mot kommunene Hamar og Løten, i øst mot Våler og Åsnes, i sør 
mot Nord-Odal og Eidsvoll. I Mjøsa grenser Stange mot Ringsaker, Østre Toten og Eidsvoll. 
Kommunen har en sentral beliggenhet på Østlandet, med gode kommunikasjonsmuligheter med 
dagens jernbane og E6 gjennom kommunen. Stangebyen (Stange sentrum), som er kommune-
senteret i kommunen, hadde ca. 2800 innbyggere pr. 01.01.2015. Kommunen har en befolkning på 
ca. 20 100 pr. 01.01.2016. De tettest befolkede områdene er nord og vest i kommunen. Stangebyen 
ligger 13 km sør for Hamar. 
Stangebyen ble kommunens administrasjonssentrum etter sammenslåingen med Romedal kommune i 
1964. I sentrum finnes rådhus, forretninger, spisesteder, skoler, barnehager, sykehjem, aldersboliger 
og bibliotek. I utkanten av sentrum ligger Stange videregående skole, Stange idrettspark og Stange-
hallen riksanlegg.  
Stange kommune er blant de største jordbrukskommuner i landet og den største jordbrukskommunen i 
Hedmark. Kommunens jordbruksareal benyttes nesten ¾ til korn og er av høyproduktiv klasse av høy 
nasjonal verdi. Dette er i hovedsak korn- og grønnsaksproduksjon. Av fjorten gårder i fylket med 
arealer på over 1000 daa, ligger elleve av dem i Stange (56).  
Jordbruksarealene er sammenhengende med gode driftsforhold med hensyn til arrondering og 
topografi. Tilhørende jordbruket ligger viktige elveleier som Brenneribekken, som er en viktig 
forutsetning for det gode jordsmonnet i Stange. Sammen med skogbruket utgjør disse næringene en 
sentral del av livsgrunnlaget og identiteten til Stange. 
Kulturlandskapet i Stange vestbygd karakteriseres av store sammenhengende arealer med 
jordbrukslandskap, storgårdmiljøer med bebyggelse, alleer, tun og hageanlegg. 
Kommunen innehar noen av Norges største og historiske mest kjente gårder, noe som kan forklares 
både av det rike jordsmonnet og tettheten av automatisk fredede kulturminner, som de nærmere 130 
registrerte gravhaugene og nyere tids kulturminner med Mjøsa som kulisse. Mjøsa representerer en 
stor ressurs, sommer som vinter med ulike aktiviteter og friluftslivmuligheter (57).   
 
De tettest befolkede områdene er nord og vest i kommunen. Her er terrenget relativt slakt med god 
dyrkingsjord. I sør reiser landskapet seg høyere opp fra Mjøsa, til mer skogkledde åser mot Våler, 
Åsnes og Nord-Odal kommuner.  
Bekkelaget med Sandvika utgjør sammen med kommunesenteret Stange de største 
sentrene/tettstedene, og ligger langs dagens jernbane og innlemmes også i planområdet for utbygging 
av dobbeltspor på Dovrebanen.  

Langs dagens jernbanestrekning består bygningsmassen for en vesentlig grad av bolighus og enkelte 
større bygninger. Et mindre antall mindre bygninger ligger relativt tett til dagens jernbanespor. Et 
større antall bygninger vil bli berørt av det nye dobbeltsporet. 
Mange lokalveier og fylkesveier krysser i dag jernbanen med både underganger og bruløsninger. Det 
samme gjelder private veier og driftsveger til jordbruket. I Stangebyen (Stange sentrum), men også på 
Ottestad, finnes det flere viktige krysninger av jernbanen.  

  
Figur 4-2: Stange sentrum (Stangebyen) sett-mot øst (høyre) og Stange vestbygd sett mot vest (venstre) 
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Nord for sentrum er det i hovedsak landbruksområder, med store gårder og et kupert kulturlandskap 
som preger hele området. 

Ottestad tettsted, nord for Stange, er kommunens største med nærmere 6500 innbyggere.  
Ottestadområdet utenfor Sandvika inneholdt først og fremst bebyggelsen langs gamle rv. 50, noen 
garder og husmannsplasser. Etableringen av jernbanen (1880) og enkelte større helseinstitusjoner fra 
1900-tallet har betydd en del for områdets utvikling. På 1960-tallet inntok kommunen en mer aktiv 
bolig- og tomtepolitikk med erverv av arealer for omdisponering fra jordbruk til bolig. Dette har vært 
med på å forme området til hva det er i dag. 

Det er i dag jernbanestasjon på Ottestad. Stasjonsområdet har et mindre boligfelt vest for jernbanen, 
og er for øvrig omkranset av historiske storgårder, som Hverven gård på dagens jernbanes østside. 

Mot grensen til Hamar ligger Sandvika. Området var på 1800-tallet hovedsakelig gårdsbruk og 
husmannsplasser. Med jernbanen i 1880 ble det bygd boliger i Sandvika, før den videre veksten i 
området kan knyttes til utbyggingen av Nordstad I og II. Det er flere skoler og barnehager i området, 
bl.a. Steinerskolen. 

  
Figur 4-3: Venstre bilde - Ottestad stasjon og Hverven gård, høyre bilde – boligfelt ved Sandvika (Foto: Maren J. 
Kirkebøen og Anette Blom Rudi) 

Åkersvika naturreservat ligger i Stange og Hamar kommuner og strekker seg ut i Mjøsa. Dagens 
jernbane går i dag på fylling og bro over Åkersvika reservat. Hele Stange kommune drenerer til Mjøsa, 
som er drikkevannskilde for alle kommunene rundt Mjøsa. 

 
4.2.1 Stange stasjon 

Stangebyen er bygd opp rundt etableringen av jernbanen. Stange stasjon ligger i enden av Storgata, 
som er tettstedets strøksgate. Øst for sporene ligger Felleskjøpet som utgjør Stangebyens 
industriområde. Vest for sporene ligger sentrum, med tre hovedgater; Jernbanegata parallelt med 
sporene, Storgata med handel, servering og kontor, og Heggedalsvegen med en større andel boliger. 

Stange barne‐ og ungdomsskole ligger på sentrumsiden, i tillegg til rådhus, politi, aldershjem og 
bibliotek. Stange videregående skole, Stange Idrettspark og Stangehallen riksanlegg ligger på 
østsiden. På østsiden er det også etablert et større område med bilbasert arealkrevende handel. 

Stange stasjon består av et gammelt to-etasjers stasjonsbygg på vestsiden av sporene. Det er to spor, 
med perrong på begge sider. I nord er det kryssing under jernbanen for bil, gang og sykkel, mens det i 
sør finnes to underganger for gang og sykkel. Busstopp er i Jernbanegata i forbindelse med 
stasjonen. 

På figuren under vises Stangebyen med viktige funksjoner lagt inn. Det er også lagt inn en 
avstandssirkel med radius 600 m for å synliggjøre avstander mellom disse funksjoner og selve 
stasjonen (58). 



 

  

  

 

58 
 

 

Figur 4-4: Stange - dagens nettverk med viktige funksjoner plottet inn  

4.3 Hamar kommune 
Hamar kommune grenser til Ringsaker i vest, Stange i sør, Åmot i nordøst og Løten i øst. Byen er 
fylkesadministrasjonssetet for Hedmark fylke, og var en av vertsbyene for OL på Lillehammer i 1994. 
Hamar by er kommunesenteret. Kommunen hadde ca. 30 100 innbyggere pr. 01.01.2016.  

Hamar by og kommune er et sentralt knutepunkt i Hedmark fylke og på Østlandet, godt forankret med 
Rørosbanen, Dovrebanen, E6 og rv. 25. Byen har vært et trafikknutepunkt for folk og gods på reise i 
hele Norge og Europa i generasjoner. Tradisjonelt omtales Hamar som en jernbaneby, og mye av 
Hamars utvikling er knyttet opp rundt industrialiseringen med jernbanen og effektiviseringen den 
brakte med seg.  

Dagens stasjonsområde har en lang jernbanehistorie og flere fredede bygninger og anlegg. I 
tilknytning til dagens stasjonsområde er restaurantsalen i restaurantbygget på Hamar stasjon fredet 
etter kulturminneloven. Tilhørende verksted og lokomotivhall er også fredet og stasjonsbygningen er 
vernet etter Plan- og bygningsloven. 
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Figur 4-5: Hamar stasjon og stasjonspark  

Hamar har vært viking- (Åkerområdet) og middelalderby (Hamarkaupangen), og det finnes mye 
historie i form av fornminner, samt nyere kulturminner. Selve bystrukturen i Hamar, med forankring i 
Ing. Løitnant Røyems byplan av 1848, er bevaringsverdig.  
 

 
Figur 4-6: Kart over Hamar fra 1902  

Hamar har bymessig bebyggelse med kontorbygninger, industri og handel blandet med 
boligbebyggelse. Ved Espern er det delvis gammel og delvis nyere industribebyggelse. I den eldre 
bebyggelsen er det innslag av teglsteinsbygninger.  
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Bydelen Østbyen ble en del av Hamar ved byutvidelsen i 1878. Her er det mye eldre villa- og 
industribebyggelse fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og villa- og 
blokkbebyggelsen er en del av fredede og bevaringsverdige kulturmiljøer.  

Disen er et etablert boligområde øst i Hamar med bebyggelse hovedsakelig fra 1940- og 50-tallet. 
Ottestad/Bekkelaget ligger umiddelbart sør for byen i Stange kommune, men anses som en naturlig 
forlengelse av Hamar by. Vikingskipet er godt synlig sør i Hamar, mot Åkersvika naturreservat og 
Mjøsa.  

Sørøst i Hamar er Åkersvika naturreservat, som sammen med Flakstadelva og gårdene Børstad og 
Tommelstad er kartlagt som viktige natur- og kulturlandskap. Børstad og Tommelstad består av 
jordbruksområder med høy landbruksverdi (kornproduksjon) og høy landskapsverdi, og det er gjort 
flere funn av kulturminner i området. 
 

Kulturlandskapet omkring Børstad karakteriseres ved landbruksområder tett på byen og 
landbruksvegene er mye brukt til turgåing og jordene brukes til skigåing om vinteren. 

 
Figur 4-7: Boligfeltene som omkranser kulturlandskapet på Børstad Gård, sett mot sørvest (foto: Maren J. 
Kirkebøen) 

Furuberget nord for Hamar sentrum utgjør sammen med Frøbergsberget Hamars nære bymark og er 
mye brukt i friluftssammenheng. Mjøsa har vært et viktig transportmiddel og fungert som en naturlig 
ressurs for byen og regionen. I dag er strandsonen et sted for rekreasjons- og fritidsaktiviteter for 
lokalbefolkningen, hvor særlig Koigen er et sentralt friområde med opparbeidet sandstrand og 
aktivitetspark. 
 
Hamar forventes å skulle ta en stor andel av ønsket befolkningsvekst i Hedmark. Hedmark fylke har 
pr. 01.01.2016 ca. 195 000 innbyggere, og har et mål om 220 000 innbyggere i 2020. Det foreligger 
derfor flere planer for utbygging i Hamar sentrum. Samtidig planlegges det utbygging av ny firefelts 
E6, som er et prioritert arbeid i NTP (2006-2015).  
 
4.3.1 Hamar stasjon 

Hamar stasjon ligger sør i Hamar sentrum der hvor Parkgata møter Strandgata. Stasjonsbygget ligger 
nord for sporområdet.  

Hamar stasjon ligger i søndre ende av kvadraturen, som har vært Hamar sentrum siden 1849. 
Stasjonen ligger her i nær tilknytning til byens rekreasjonsområder langs Mjøsa; Tjuvholmen, 
Hamarbukta og Koigen, og med ganglinjer direkte opp i sentrums kvartalsstruktur. Øst for stasjonen 
ligger Østbyen, et sentrumsnært boligområde, og sørøst for stasjonen ligger kulturmiljøet Espern, med 
lokstaller fra jernbanens historiske utbygging i Norge og verkstedbygg fra HamJern.  
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Espern-området er under transformasjon og i 2003 ble den ene verkstedhallen bygget om til 

aktivitetssenter.  

På figuren under vises Hamar stasjon med viktige funksjoner lagt inn. Det er også lagt inn en 

avstandssirkel med radius 600 m for å synliggjøre avstander mellom disse funksjoner og selve 

stasjonen (59). 

 
Figur 4-8: Hamar - dagens nettverk med viktige funksjoner plottet inn 
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4.4 Ringsaker kommune 
Ringsaker kommune har en sentral beliggenhet på Østlandet i Hedmark fylke med gode 
kommunikasjonsmuligheter i form av jernbane og E6 gjennom kommunen.  Kommunen grenser til 
Hamar i øst, Åmot i nordøst, Stange i sør, Stor-Elvdal, Øyer og Lillehammer i nord og Gjøvik og Østre 
Toten i vest. 

Ringsaker kommune er innlandets mest folkerike kommuner. Pr. 01.01.2016 var det ca. 33 600 
innbyggere. Ringsaker har et desentralisert bosettingsmønster med to mindre byer (Brumunddal og 
Moelv) og mange små bygdesentre. Rundt byene og bygdesentrene ligger store natur- og 
landbruksområder med gårdsbebyggelse, spredte enkelthus og mindre husgrupper. Brumunddal og 
Moelv er stasjonsbyene i kommunen mellom Hamar og Lillehammer. Brumunddal utgjør 
kommunesenteret i Ringsaker med ca. 9500 innbyggere (pr. 01.01.2015). 

Fylkesveier og flere lokalveier, private veier og driftsveger til jordbruket krysser i dag jernbanen med 
både underganger og bruløsninger. Det planlegges utbygging av ny firefelts E6, som er et prioritert 
arbeid i NTP (2006-2015).  

Ringsaker er landets største jordbrukskommune etter dyrket areal, og er i tillegg størst innen flere 
produksjoner. Jordbruksområdene er flate og sammenhengende med gode driftsforhold med hensyn 
til arrondering og topografi. Arealene har høy landbruksverdi (kornproduksjon). 

Kommunen består av flere store skogsområder. Skogen er en viktig ressurs som grunnlag for uttak av 
skogsvirke, foredling og som rekreasjonsområde. Landbruket og landbruksrelatert næringsliv har vært 
og er en viktig bærebjelke i Ringsaker.  

Ringsaker består av et vakkert og variert kulturlandskap med utsikt til Nes og Helgøya. 
Kulturlandskapet mellom Jessnes og Brumunddal er karakterisert av stor tidsdybde. I landskapet 
ligger det mange automatisk fredede kulturminner (bl.a. gravhauger) og nyere tids kulturminner i et 
terreng som skråner ned mot Mjøsa. Her finnes det både nasjonalt og regionalt viktige kulturminner, 
kulturmiljøer og kulturlandskap med høy verdi for opplevelse, formidling og verdiskapning.  

Hele den vestlige delen av kommunen grenser til Mjøsa, og er av stor betydning mht. rekreasjon. 
Mjøsa er en betydelig ressurs for Ringsaker og bidrar til et åpent landskap. Her finnes opparbeidede 
badeplasser og mange små bukter. Det er i dag dårlig med adkomster ned til og langs med 
strandsonen. Det er fokus på å sikre varierte turmuligheter og god tilgang til alle deler av strandsonen, 
og det foreligger derfor planer for flere turvegforbindelser mellom strandområdene og Brumunddal 
sentrum. Mjøsa er i tillegg drikkevannskilde for Ringsaker og de andre Mjøs-kommunene. 

4.4.1 Brumunddal og Brumunddal stasjon 

Brumunddal ligger ved utløpet av elva Brumunda ved Mjøsas østre bredd, 15 km nord for Hamar. 

Brumunddal stasjon ligger på elvesletta sør for sentrum, nord for industriområdet Globus, vest for 

tidligere Kvernveita og øst for utløpet av Brumunda. Begge de to sentrumsgatene Nygata og 

Gammelgata ender ved jernbanestasjonen, som i dag ligger som en barriere mellom sentrumsområdet 

og utbyggingsområder nærmere Mjøsa.  

Brumunddal stasjon består av et gammelt stasjonsbygg samt et toalettbygg og godsbygg. Begge 
byggene er plassert på nordsiden av sporene. Det er to spor på stasjonen, med perrong på begge 

sider. Det er imidlertid nordre spor som brukes til av‐ og påstigning for tog i begge retninger. 
Planområdet rundt stasjonen er dominert av industribygg og store åpne arealer. Globus mekaniske, 
som har produsert landbruksmaskiner og utstyr siden etableringen i 1911, er et inngjerdet område 
som forsterker barrieren ned mot Mjøsa. 

Nordvest for stasjonen ligger Moelven trevareindustri med store bygg på nordsiden av Brumunda. 

Nordøst for stasjonen ligger potetfabrikken Hoff, med store kjøre‐ og parkeringsarealer i front av 
bygget.  
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På figuren under vises Brumunddal stasjon med viktige funksjoner lagt inn. Det er også lagt inn en 
avstandssirkel med radius 600 m for å synliggjøre avstander mellom disse funksjoner og selve 
stasjonen (60). 

 
Figur 4-9: Brumunddal - dagens stasjon med viktige funksjoner plottet inn 

  



 

  

  

 

64 
 

5 Jernbanetekniske forutsetninger 

5.1 Dagens trafikk 
5.1.1 Togtrafikk 

Strekningen består av ca. 30 km dobbeltspor fra Sørli til Brumunddal som inkluderer stasjonene 
Stange, Hamar og Brumunddal. Strekningen er en enkeltsporet bane med 19 kryssingsspor. Kun 2 av 
17 kryssingsspor mellom Lillehammer og Dombås er tilrettelagt for kryssing av 750 m lange tog 
(Tretten og Fåvang), og 8 kryssingsspor er kortere enn 600 m. På strekningen Sørli-Brumunddal er 
det en rekke planoverganger. Stange, Hamar og Brumunddal stasjon utgjør stasjonene på 
strekningen. 

Strekningen Sørli-Brumunddal trafikkeres med gods-, tømmer-, region- og fjerntog. Hamar stasjon er i 

tillegg endestasjon for regiontrafikk på Rørosbanen. 

Avgang hver time

Avgang annen hver time

Avganger av og til

Åndalsnes

Trondheim

TrondheimOslo

Skien

Drammen

Alnabru

Elverum
Røros

Regiontog

Fjerntog

Godstog (kombi, tømmer, vognalst)

Stopp / Ikke stopp

 

Figur 5-1 Hovedstrukturen i rutemodellen som gjelder i 2016. I tillegg kommer innsatstog, tomtog og enkelte 
godstogavganger. 

Regiontog mellom Drammen og Lillehammer har timesfrekvens og systemkryssing på Hamar stasjon.  
Fjerntoget mellom Oslo og Trondheim har fire avganger i døgnet hver veg. Hamar er eneste 
fjerntogstopp i planområdet. 
 
Godstrafikken på Dovrebanen består i hovedsak av kombitog (containertog) mellom Alnabru og 
Trondheim/Åndalsnes. Tømmertog går mellom Sørli og Rørosbanen og mellom Hove (nord for 
Lillehammer) og Rørosbanen. 
 
Regiontogene på Rørosbanen har avgang omtrent hver andre time i tidsrommet 08-20. Rørosbanen er 
dieseldrevet da banen ikke er elektrifisert. 
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Figur 5-2 Grafisk framstilling av trafikkbelastningen på Hamar stasjon pr. dag i rutetermin 16.0 (periode des.2015–
des.2016). 

Diagrammet over viser antall tog som trafikkerer Hamar stasjon pr. dag i normaluker (uten hellig-
dager/fellesferie). Totalt 501 togbevegelser ligger inne i ruteplanen. Ekstratog og skiftebevegelser er 
ikke inkludert. 

5.1.2 Persontrafikk 

Dagens trafikk over Hamar stasjon ble i 2012 beregnet til 1,3 mill. av- og påstigende personer pr. år 
(Behovsanalyse for Hamar Skysstasjon 2012 – tall mottatt fra NSB). Fordelt likt på alle årets dager blir 
dette 3560 av- og påstigninger pr. dag. Trafikken i helgene er normalt betydelig lavere enn på 
ukedagene. På en normal ukedag antas det at Hamar stasjon har 4000–4200 av- og påstigninger.  

Fra 2012 til 2016 har togtilbudet blitt forbedret i den forstand at IC-pendelen Skien-Lillehammer er delt 
i to. Det har isolert sett ikke gitt flere avganger til/fra Hamar, men forutsigbarheten er blitt bedre. 
Togene starter nå i Drammen og er dermed ikke avhengig av usikkerheten knyttet til enkeltspor i den 
søndre/vestre delen av pendelen. Bedre forutsigbarhet og nye togsett har trolig gitt passasjerøkning 
etter 2012, men konkrete tall foreligger ikke.  
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5.2 Fremtidig togtilbud 

 

Figur 5-3 Antatt togtilbud pr time hhv i 2027 (til venstre) og 2031/2050 (til høyre). Stiplede tog i 2027 er region-
/fjern-/godstog. I 2031 er det i tillegg et rushinnsatstog til/fra Hamar. 

5.2.1 Stange 

Det er lagt til grunn at Stange vil få to IC-tog pr. time og retning i 2027. Ett vender i Hamar og ett på 
Lillehammer. I 2031/2050 har man lagt til grunn tre tog pr time og retning. Ett vender i Hamar og to 
vender på Lillehammer. 

I tillegg er det dimensjonert med ett fjerntog annenhver time og 1-2 godstog pr. time og retning. Det vil 
i tillegg sannsynligvis være tømmertog til/fra Sørli. 

5.2.2 Hamar 

Det er lagt til grunn at Hamar vil få to IC-tog pr. time mot Oslo-området og ett i retning Lillehammer i 

2027. Med andre ord vender ett i Hamar og ett på Lillehammer. I tillegg ett fjerntog annenhver time og 

retning (utenom høytrafikk) mellom Oslo og Trondheim/Åndalsnes, som stopper på Hamar. Regiontog 

til/fra Røros er ikke omtalt i Konseptdokumentet for IC-strekningen, men kravet til sporplan viser at 

Rørosbanen er tenkt betjent med regiontog. Det er en antagelse at disse togene korresponderer med 

IC-tog på Hamar, i alle for reiser til/fra Oslo-området. Det er kapasitet til 1-2 godstog pr. time og 

retning. Ut over dette ca. fem tømmertog til/fra Sørli tømmerterminal.  

I 2031/2050 har man lagt til grunn tre tog pr. time og retning. Ett vender i Hamar og to vender på 

Lillehammer. I tillegg ett rushtidstog (innsatstog) på IC til/fra Oslo-området. Dette vender på Hamar. 

Rørostog, fjerntog og godstog som i 2027. 

5.2.3 Brumunddal 

Det er planlagt ett IC-tog pr. time og retning med innsatstog i høytrafikk i 2027. Fra 2031 er det 

planlagt to IC-tog pr. time og retning.  
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5.2.4 Godstrafikk 

Det er begrenset kapasitet for gjennomgående godstog på tilstøtende strekninger (Lillestrøm-Eidsvoll 
og Lillehammer-Trondheim). IC-strekningene dimensjoneres slik at de i fremtiden i minst mulig grad 
fremstår som flaskehalser for godstrafikken, etter hvert som kapasiteten økes på tilstøtende 
strekninger. 

Det tilrettelegges for 1–2 godstog pr. retning hver time på Dovrebanen. Godstrafikken forventes i 
hovedsak å bestå av containertog (kombitog) mellom Alnabru og Trondheim/Åndalsnes. I tillegg vil det 
være noe tømmertransport med tog fra tømmerterminaler langs Dovrebanen i retning Rørosbanen. 
Tømmertrafikken er for 2050 antatt å være i størrelsesorden fem tog pr. døgn i hver retning på 
Rørosbanen mellom Hamar og Elverum. Da tømmerterminalstrukturen i 2050 foreløpig er ukjent, er 
det antatt at to av tømmertogene kjøres fra Sørli og tre fra Hove (evt. Kvam eller Otta). 

For å sikre framkommelighet for godstog bygges det ventespor for tog til Sørli på Stange, 
forbikjøringsspor for godstog i begge retninger på Hamar, samt et forbikjøringsspor i reserve ved 
Brumunddal. I tillegg legges til rette for magasinering av godstog til og fra Rørosbanen på Hamar. 

5.2.5 Begrensinger i eksisterende infrastruktur  

Sør for Sørli planlegges sammenhengende dobbeltspor fra Venjar (ca. 4 km sør for Eidsvoll) og 
nordover. For persontrafikken til Dovrebanen, som vil gå via Gardermobanen, forutsettes det 
tilstrekkelig kapasitet på det nye dobbeltsporet til at det framtidige togtilbudet kan innføres som 
planlagt når strekningen Sørli-Brumunddal er ferdig utbygd. 

Godstrafikk til Dovrebanen vil ikke kunne benytte Gardermobanen og forutsettes derfor å benytte 
Hovedbanen mellom Alnabru og Eidsvoll. Godstrafikken deler kapasiteten med lokaltogpendelen 
Drammen–Dal. Strekningen mellom Lillestrøm og Kløfta har vært erklært overbelastet siden 
innføringen av halvtimesfrekvens for persontogavganger på den ytre delen av Hovedbanen i 2012 og 
punktligheten er dårlig. Kapasiteten på strekningen er beregnet til ca. 6 tog pr. time (sum begge 
retninger) og dette tilsvarer ett godstog annenhver time i hver retning. En vesentlig økning i 
godstrafikken utover dagens trafikkvolum (syv tog pr. retning i døgnet) vil derfor kreve 
investeringstiltak i området Lillestrøm-Eidsvoll. Infrastrukturen på Dovrebanen nord for Eidsvoll til Sørli 
må forutsettes å håndtere trafikkøkning iht. JBVs tilbudskonsepter når dobbeltsporet er ferdigstilt til 
Hamar i 2024 og til Lillehammer i 2030. 

Nord for Brumunddal vil Dovrebanen være enkeltsporet i en periode mellom 2024 og 2030. Avstanden 
mellom Bergseng kryssingsspor og Lillehammer stasjon (ca. 9,5 km) vil være dimensjonerende for 
strekningen. Kapasiteten på den enkeltsporede strekningen Brumunddal-Lillehammer er i 
størrelsesorden 3 tog pr. time (sum begge retninger). For framføring av 750 m lange godstog er 
kapasiteten noe lavere, da bare Bergsvika kryssingsspor er langt nok for kryssing av disse togene. 
Kapasiteten nord for Lillehammer, til Dombås, er litt lavere enn tre tog pr. time (sum begge retninger) 
med strekningen Sel-Brennhaug som dimensjonerende strekningsavsnitt (ca. 14 km). Kun to av 17 
kryssingsspor mellom Lillehammer og Dombås er tilrettelagt for kryssing av 750 m lange tog (Tretten 
og Fåvang). Åtte kryssingsspor er kortere enn 600 m. 

Rørosbanen har ubrukt restkapasitet mellom Hamar og Elverum. I perioder hvor Dovrebanen har vært 
stengt har det vært mulig å kjøre maksimalt fem godstog pr. døgn i hver retning mellom Alnabru og 
Trondheim. Trafikken begrenses av kapasiteten på Solørbanen og av strekningen Røros-Støren (ca. 
111 km) som bare har korte (<400 m) kryssingsspor. 
Elektrifisering og nye banekoblinger på Solør- og Rørosbanen er omtalt i forslag til NTP 2018-2029 
som tiltak for å øke godskapasiteten. Det anbefales at elektrifisering på disse strekningene skjer i 
forkant av den landsdekkende ERTMS1-utbyggingen som skal settes i gang, men er ikke allokert før i 
neste planperiode (16). 

                                                      

1 ERTMS = European Rail Traffic Management System er et standardisert system for signalisering og trafikkstyring på 
jernbaner i Europa 
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5.2.6 Øvrige funksjoner som generer trafikk på sporet 

Tabellene nedenfor viser noen funksjoner som i dag er lokalisert på hhv. Hamar og Brumunddal 
stasjon og hva som er forutsatt for disse funksjonene når de nye stasjonene settes i drift. 

Tabell 5-1 Status for dagens sporanlegg på Hamar og forutsatt for fremtidig situasjon i 2024 

 

Tabell 5-2 Status for dagens sporanlegg omkring Brumunddal stasjon og forutsatt for fremtidig situasjon i 2024 

 

Hva Dagens situasjon (2016) Framtidig situasjon (2024) 

Hensetting Hensettingskapasiteten på Hamar 
benyttes i hovedsak til hensetting 
av Rørosbanens materiell i 
perioder med redusert trafikk 
(f.eks. i helger). Det bygges 6 
midlertidige hensettingsplasser på 
Mjøs-siden av Hamar stasjon i 
2016. 

Det forutsettes at det finnes 
hensettingskapasitet andre steder 
enn på nye Hamar stasjon. 

Prosjektet Hensetting Østlandet 
har identifisert behov for 15 
hensettingsplasser rundt Hamar 
innen 2023 og 10 
hensettingsplasser rundt 
Lillehammer innen 2030. I tillegg 
bør det nær Hamar settes av 
arealreserver tilsvarende 25 
plasser for perioden etter 2040. 
Hensetting ligger forøvrig utenfor 
dette planarbeidet. 

Drift og vedlikehold Hamar er driftsbase for 
kontaktledning, linje og signal. 
Basen har lager, KL-garasje og 
ringstall, men ikke løftekapasitet. 

Det forutsettes at funksjonene kan 
flyttes til en ny driftsbase innen 
utgangen av 2021 (f.eks. til Sørli). 
Alternativer for driftsbase ligger 
utenfor dette planarbeidet. 

Vedlikehold av jernbanemateriell Jernbaneverkstedet benytter spor 
29/30 via spor 28 og 20/21. Her 
gjennomføres i all hovedsak 
vedlikehold av arbeidstog og ikke 
persontog. 

Det forutsettes at 
Jernbaneverkstedet relokaliseres, 
f.eks. til Sørli eller andre alternativ.  
Alternativer for driftsbase ligger 
utenfor dette planarbeidet. 

Godsterminalanlegg Ikke i bruk til godshåndtering, kun 
til hensetting av driftsmateriell og 
godsvogner. 

Det forutsettes at det finnes 
hensettingskapasitet andre steder 
enn på nye Hamar stasjon. 

Ideal Flatbrødfabrikk sidespor (2,4 
km sør for eksisterende Hamar 
stasjon, KM 123,85) 

Godsvogner fra sidesporet skiftes 
sammen på Hamar stasjon og 
kjøres videre mot Elverum. 

Trafikken til og fra sidesporet er 
ikke vurdert i hovedplanen, men 
vurderes i neste planfase. 

Jernbanemuseet (Martodden, 3,2 
km nord for eksisterende Hamar 
stasjon, km 129,41) 

 Innledende vurderinger for  
Jernbanemuseets behov for 
tilkobling til Dovrebanen er gjort. 
Ytterligere vurderinger skjer i neste 
planfase. 

Hva Dagens situasjon (2016) Framtidig situasjon (2024) 

Globus sidespor (fra spor 3 på 
Brumunddal stasjon) 

Sidesporet var i drift fra 1966 til ca. 
2000. Det ble benyttet av Globus 
Mek. Produkter A/S. Sidesporet er 
defekt. 

Det forutsettes at sidesporet forblir 
nedlagt.  

Berger Langmoen sidespor (Km 
140,30) 

Sidesporet var i drift fra 1935 til ca. 
2000 

Det forutsettes at sidesporet forblir 
nedlagt. 

Brumunddal grustak (KM 140,32) Sidespor på 1,3 km, anlagt ca. 
1904. Nedlagt. 

Det forutsettes at sidesporet forblir 
nedlagt. 
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5.3 Standard og utforming 
Standard og utforming er styrt av JBVs premissdokumenter Teknisk designbasis (61) og 
Konseptdokument (37) for alle IC-prosjektene. 

5.3.1 Hastighet, svingradius og kurvatur 

Følgende tekniske krav gjelder for hastighet, svingradius og kurvatur: 

 De tekniske løsningene for linjeføring skal være dimensjonert for en hastighet på 250 km/t. 

 Minsteradius for ny jernbane er R=250 m (normale krav for 250 km/t er radius min. 3 400 m).  
Normalkravet til vertikalkurvatur er bestemmende fall/stigning på 12,5 ‰ (gjennomsnittlig over 
1 km), maks stigning/fall på 20 ‰ og minste vertikalkurve er 4 000 m (normale krav for 250 
km/t er ca. 25 000 m). Kravet gjelder for blandet trafikk med både passasjertog og godstog. 

 Sporavstand er 4,7m.  

 Forbikjøringsporene er dimensjonert for 750 m lange godstog og har en lengde på minimum 
800 m. 

5.3.2 Sporplan 

Det er utarbeidet forslag til sporplan for Dovrebanen hvor parsellen Sørli-Brumunddal inngår (62). 
Sporplanen er utviklet for hele IC-strekningen og er fremstilt med nødvendig funksjonalitet, spor, 
plattformer og sporforbindelser. Sporplaner med ytterligere teknisk funksjonalitet for de ulike 
stasjonene er utarbeidet i forbindelse med Teknisk hovedplan (8) og blir omtalt i tiltaksbeskrivelsen 
knyttet til hver kommune.  

 
Figur 5-4: Anbefalt sporplan (skjematisk) for Dovrebanen (DB-I2031IC-2 Konseptdokument) 

5.3.3 Dagsoner – prinsippsnitt 

Normalprofiler er basert på Teknisk designbasis, men med noen valg og endringer:  

 Sporavstand er valgt i tråd med teknisk designbasis: 4,7 m ved dobbeltspor for både 
tunnel-, stasjon- og dagstrekninger. Ved tre eller flere spor er sporavstanden økt til 6,6 m 
grunnet jernbanetekniske forhold.  

 Bredden på formasjonsplanet, dvs. toppen av forsterkningslaget, er økt til 4,5 m fra 
senterlinje nærmeste spor for å kunne gi tilstrekkelig fundament og sidestøtte for 
kabelkanaler. Ved dobbeltspor blir da samlet bredde på formasjonsplanet 13,7 m.  

 Avstand fra senter spor til nærmeste kant er satt til 2,52 m. Dette tilfredsstiller krav mht. 
jernbanetekniske installasjoner. 
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 For skråningshelning på fyllinger og jordskjæringer er det valgt 1:2 i samråd med 
geotekniker. I senere planfaser kan det være ønskelig å endre dette på enkelte 
strekninger ut fra lokale forhold som geoteknikk og landskapstilpasning. 

 I fjellskjæring er det valgt skråningshelning 10:1 og 2m fjellhylle før jordskjæring i samråd 
med ingeniørgeolog. Også her kan det senere være ønske om lokale tilpasninger. 

 I områder med høye fjellskjæringer og dyrka mark, er fanggrøft redusert til minimum (1,25 
m grøfteskråning + 1,0 m flat grøft) samtidig som det i kostnadene er tatt høyde for 
omfattende bergsikring. Dette er for å redusere inngrepet i dyrka mark. Dette er registrert 
i avviksloggen som avvik til Teknisk designbasis. 

 Plassering av driftsveg vurderes strekningsvis etter behov for tilgang til linja, tekniske 
installasjoner og kryssende infrastruktur. Driftsveg plasseres normalt utenfor gjerde, med 
tilgang til sporet gjennom porter ved behov. Behov for egen driftsveg for jernbanen 
vurderes også i sammenheng med øvrige veger i område – offentlige veger eller private 
veger Jernbaneverket kan ha bruksrett på.  

 Gjerde er vist på normalprofilene med minimum 10 m avstand fra senter nærmeste spor i 
tråd med Teknisk designbasis. Konsekvensutredningen gir føringer for type gjerde på 
ulike strekninger, som f.eks. sikringsgjerde (høyde 1,8 m) og viltgjerde (høyde 2,5 m).  

 Det er utført støyberegninger for alle korridorer i konsekvensutredningen. Det vil være 
aktuelt med støyskjermer langs banen, og på disse strekningene kan støyskjerm erstatte 
gjerde. Støyfaglige vurderinger må legges til grunn for plassering av støyskjerm og 
eventuell justering av normalprofilet på den enkelte strekning. 

 

 
Figur 5-5 Normalprofil jordskjæring 
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Figur 5-6 Normalprofil fylling 

  

 

Figur 5-7 Normalprofil kombinert fjell- og jordskjæring 

5.3.4 Tunneler  

JBVs Tekniske regelverk gir retningslinjer for utforming, bygging og dimensjonering av tunneler. For 
utbygging av tunneler i IC-prosjektet stilles det nye og høye krav til dimensjonering, sikkerhet og 
vedlikehold. For strekningen Sørli-Brumunddal er ingen tunneler lengre enn 5 km. Iht. retningslinjene 
for tunneler på IC-strekningene skal tunneler opp til <5 km skal utformes som dobbeltsporstunnel med 
et areal på ca. 130m2 og tverrforbindelse for rømning for minimum hver 1000 m. Teknisk hovedplan 
legger til grunn en normalprofil for jernbanetunnelene med en ettløps-tunnel, som nevnt. Begrenset 
tilgang til tunnelene for utførelse av vedlikehold og fornyelse tilsier at det bør velges tekniske løsninger 
som ivaretar kravene, samtidig som utstyr og installasjoner som legges inn i tunnelene minimaliseres. 
 
Sikkerhetssone rundt tunneler 
Alle tunneler har krav om etablering av sikkerhetssone og faresone med restriksjoner rundt tunnelen 
for å sikre tunnelens stabilitet og minimere risikoen for skader fra omgivelsene. 
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Figur 5-8: Sikkerhetssone rundt tunneler 

Fjelltunneler 

Fjelltunnelene bygges for en framtidig hastighet på 250 km/t. Dette setter større krav til volum og 
sporavstand enn lavere hastigheter. I tillegg utformes tunnelen med tanke på gode muligheter for 
vedlikehold og rømning med tilhørende beredskapsplasser for redningsetatene.  

 
Figur 5-9: Typisk normalprofil av ettløps fjelltunnel for 250 km/t 
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Betongtunneler/ kulverter 

Betongtunneler utformes generelt med buet tverrsnitt der det er tilstrekkelig overdekning. Dette har 
sammenheng med at denne typen konstruksjon krever minst betong. I områder med liten overdekning, 
er det lagt til grunn rektangulært tverrsnitt. 

      

Figur 5-10: Normalprofiler av ett-løps betongtunnel («cut and cover») for 250 km/t 

Tunnelpåhugg og portaler lokaliseres slik at terrenginngrep i forbindelse med tunnelportalen 
begrenses. Portaler skal fremstå som byggverk med klar og konsis form, uten å dominere 
omkringliggende landskap. Det er derfor viktig å tilpasse portalutforming og omkringliggende 
konstruksjoner (støttemurer og lignende) slik at det tilpasses terrenget rundt inngrepet. 
Valg av løsning skal ses i sammenheng med de stedlige forhold. 

5.3.5 Bruer 

Bruer utformes slik at krav til konstruksjonssikkerhet (pålitelighet og bæreevne) er ivaretatt, og at 
konstruksjonene beholder sin styrke og sitt utseende uten store vedlikeholdsutgifter (bestandighet). 
Det er gitt egne standarder (Eurokoder) med krav knyttet til pålitelighet, bæreevne og bestandighet 
som benyttes ved utforming av konstruksjonene. 
 
Teknisk designbasis for IC-prosjektet samt JBVs tekniske regelverk gir føringer for valg av brutype og 
utforming av ulike brudetaljer for å sikre vedlikeholdsvennlighet. Konstruksjonene utformes med god 
arkitektonisk kvalitet. I teknisk designbasis for IC-prosjektet er følgende formulert: «Konstruksjoner 
som bruer, tunnelportaler og murer tilknyttet jernbaneanlegget er ofte eksponert i landskapet. Det må 
derfor legges vekt på at konstruksjonene er klare og enkle i form, farge og materialbruk. Videre bør 
konstruksjonene baseres på enkle og nøkterne konstruksjonsprinsipper der de konstruktive 
elementene har en klar funksjon.» 
Det behov for flere jernbanebruer som går over eksisterende veier og bekker. Disse bruene ligger 
lavere i terrenget og spennviddene kan reduseres uten at barrierevirkningen oppstår. Kortere 
spennvidde fører til tynnere brubjelke noe som er positivt for opplevelsen av brua når den er lavere i 
terrenget. Bruene bør forankres der de møter selve terrengplanet. 
Der eksisterende veger krysser under banen vil det etableres underganger/kulverter i betong. 
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Figur 5-11: Normalprofiler for brukonstruksjon  

5.3.6 Stasjonsområder 

NTP 2014-2023 trekker frem knutepunktutvikling som et verktøy for å gjøre kollektivtransport så 
attraktivt for de reisende at veksten i persontrafikk tas kollektivt. Stasjonene på IC-strekningene er av 
svært ulik karakter, og arbeidet med å utvikle stasjonsområdene til knutepunkt i tråd med definisjonen 
har svært ulikt utgangspunkt (6). 
 
Gode knutepunkt er en vesentlig del av et godt kollektivtransportsystem og viktige element i 
reisekjeden. Knutepunktenes viktigste funksjon er å gi tilgang til et sammenhengende kollektivnett 
med mulighet for sømløse og trygge reiser for kundene. Gjennom riktig utforming og god 
korrespondanse kortes den samlede reisetiden ned samtidig med at antall reiseforbindelser øker. 
Knutepunktene skal ivareta sikker og effektiv overgang mellom transportmidlene. Ved utformingen av 
knutepunktene skal universell utforming legges til grunn. Det skal være attraktivt å sykle og gå til 
knutepunktene. 
 
IC-prosjektet har ansvar for å bygge et stoppested for tog som er tilgjengelig for de reisende, dvs. et 
stasjonsområde hvor de reisende lett kan bytte fra andre reisemidler til tog. I tillegg til togframføring og 
drifts- og servicefunksjoner omfatter et stasjonsprosjekt:  
 

Sykkelparkering 

Busstopp 

Taxiholdeplass 

Kiss & ride 

Parkering 
 
Kravet om universell utforming av stasjonsområdene er forankret i “Lov om forbud mot diskriminering 
på grunn av nedsatt funksjonsevne” (63), og pålegger både offentlig og privat virksomhet å ha 
universell utforming av virksomhetens “alminnelige funksjon”.  
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Figur 5-12: Prinsipptegning (typisk) for stasjon med 3 spor 

Parkering for privatbil 
Parkering er et virkemiddel i områder hvor kollektivtransporten har dårlig flatedekning. Målet er at flere 
velger en kort bilreise og en lang togreise. En føring fra NTP er at det bør vurderes å legge til rette for 
innfartsparkering ved stasjoner som ligger utenfor by- og tettsteder, og med god fremkommelighet i 
nærhet til hovedveger. Jernbaneverket utarbeider en strategi for parkeringstilbudet på IC-
strekningene. Stasjonene er ulike, og det er behov for å differensiere parkeringstilbudet ut fra lokale 
forhold som for eksempel stedets karakter, togtilbudet, lokalt kollektivtilbud og framkommelighet på 
vegsystemet. 
 
5.3.7 Jernbanetekniske anlegg 

Signal og sikringsanlegg 

For å oppnå effektmålene for prosjektet, stilles det store krav til signalsystemets utforming. Kravet om 
pendlertrafikk og mulighet for fremtidig fjerntrafikk med høy hastighet og saktegående godstog stiller 
store krav til strekningen. Mål for kjøretid, kapasitet og punktlighet krever et robust signalanlegg med 
vekt på mulighet til å avvikle trafikken tilfredsstillende også ved avvik. Signalanlegget skal utføres iht. 
JBVs Teknisk regelverk (64) og Teknisk designbasis (61). Det planlegges omlegging til nytt 
signalsystem ERTMS på strekningen som for resten av Dovrebanen. 

Tele 

Teleanlegget skal utføres iht. JBVs Teknisk regelverk og Teknisk designbasis. Det skal være dekning 
for dagens kommunikasjonssystemer på hele strekningen. 

  

Figur 5-13: Sambandssystem for jernbane (65) 
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Kontaktledningsanlegg 
Kontaktledningsanlegget (KL) skal utføres iht. JBVs Teknisk regelverk og Teknisk designbasis. 
Kontaktledningssystem 25 (KL25) som gjelder for hastigheter opp til 250 km/t er det anlegget som i 
størst grad tilfredsstiller kravene til hastighet. Anlegget bygges med autotransformatoranlegg. Det er 
nødvendig at autotransformasjonsanlegg på hele strekningen er ferdig utbygget for å kunne fjerne 
eksisterende omformerstasjoner. Som tidligere nevnt vil Tangen omformerstasjon i forbindelse med 
bygging av dobbeltsporet Kleverud-Sørli bli lagt ned, og må erstattes. Jernbaneverket har vurdert 
lokalisering på strekningen og anbefalt at omformerstasjon lokaliseres til Hamar/Ringsaker-området. 
Videre er det gjort vurderinger av egnet byggetomt i nærheten av høyspentledninger. I den forbindelse 
har prosjektet foreløpig kommet frem til to mulige alternativer i Ringsaker kommune, nær Jessnes.  

 

 

Figur 5-14: Strømmens veg fra kraftverk til tog (65) 

Elkraft 

Det bygges ett langsgående 22kV høyspentanlegg som skal forsyne lavspenningsanleggene på hele 
strekningen. Det etableres transformator med koblingsanlegg og teknisk bygg. I tunnel plasseres 
transformatorer for hver 1000 m, og i dagsone plasseres det der det er behov for forsyning. 
 

5.3.8 Driftsveger for jernbanen 

Fysisk plassering av de funksjoner og komponenter som er underlagt drift og vedlikehold skal 
tilrettelegge for en enklest mulig tilgang, og ha en plassering som i størst mulig grad gjør det mulig å 
utføre oppgavene uavhengig av trafikkavviklingen på sporet. Dette forutsetter at det etableres 
beredskaps- og driftsveger samt tilgang til tekniske anlegg gjennom porter.  
 
Driftsvegen skal følge jernbanetraseen der denne ligger i dagen. På de deler av strekningene som 
ikke har objekter som sporveksler, kiosker, etc. skal driftsveg vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vegen skal 
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ha en utforming og kurvatur som muliggjør ferdsel for Jernbaneverkets driftskjøretøyer og nødetatenes 
biler. Vegen må være framkommelig til enhver tid, også i vinterhalvåret.  
 
Driftsvegen vil tilkobles eksisterende offentlige og private veger. Videre legges det til rette for størst 
mulig allmenn ferdsel på driftsvegen ved at vegen plasseres på utsiden av sikkerhetsgjerdet langs 
banen. 
 
5.3.9 Regelverk for veger 

Utredningen og planleggingen av nytt dobbeltspor berører både offentlige, kommunale og private 
veger innenfor planområdet. Dette gjelder både riks- og fylkesveger, samt kommunale veger, herunder 
g/s-veger, og private gårds- og landbruksveger/driftsveger. Både kryssende og langsgående veger 
berøres av tiltaket for alle alternativer. 

Det er krav til planskilte kryssinger både for kryssende veger og gang- og sykkelveger. Løsninger for 
offentlig veger skal utformes i tråd med gjeldende vegnormaler og retningslinjer utarbeidet av SVV 
(Håndbok N100 – Veg- og gateutforming) eller annen vegmyndighet eksempelvis vegnormal for 
kommunale veger. Lov og forskriftsbestemmelser knyttet til universell utforming må tilfredstillelses i 
den grad det er mulig og økonomisk forsvarlig. 

5.3.10 Vann og avløp 

Vann og avløp (VA) er for gjennomgående spor, vurdert og planlagt, og tilpasset nye traseer. Alle VA- 
anlegg er gitt samme nivå og funksjon som i dag. Normalkrav og lokale krav er ivaretatt.  

5.3.11 Dimensjonering for flom 

Det er de klimatiske og fysiografiske forholdene i vassdraget som påvirker flomforholdene. De største 
flommene oppstår derfor som regel når nedbør kombineres med andre ugunstige forhold, som 
snøsmelting, mettet mark på grunn av tidligere nedbør, eller frossen mark. 

For nybygging av nye jernbaner i IC-prosjektene, benyttes en bestemt sikkerhetsklasse for 
dimensjonering mot flom og stormflo. Aktuelle sikkerhetsklasse innebærer middels konsekvens og at 
«største nominelle årlige sannsynlighet» er 1/200, dvs. 200 års gjentaksintervall. Når det gjelder 
nedbørsmengder forutsettes det et 200 års gjentaksintervall med 10 % påslag som klimafaktor for å 
fremskrive gjentaksintervallet til 2100. NVEs flomsonekart /flomvannsobservasjoner benyttes i den 
grad dette finnes for å finne flom med 200 års gjentaksintervall for dagens situasjon. 

Det er flom i Mjøsa som er dimensjonerende for nytt dobbeltspor og bruer. Dagens spor vil være 
førende for sporhøyder. Det er gjort en fornyet vurdering av flomvannstand for 200 års flom og det er 
benyttet NVE-godkjent flomhydrolog. Det er i eget notat for prosjektet dokumentert at det ikke er 
grunnlag for å forvente at fremskrevne flomvannstander i Mjøsa vil øke. 
 
For den prosjektering som er gjort til nå er det lagt til grunn: 

 200 års flom i Mjøsa: kote +126,64 

 Sikkerhetsmargin: 0,5 m  

 Tillegg for bølger: 0,5 m (aktuelt ved passering over Åkersvika) 

 Krav til skinneoverkant over 200-årsflom iht. Teknisk designbasis: 0,4 m 

Ut fra dette er det prosjektert med følgende: 

 Overkant for nytt dobbeltspor er lagt på kote +128 over Åkersvika og i Hamarbukta (kote 

+126,64 samt 0,5 m+0,5 m+0,4 m) 

 Skinneoverkant under kote +127,54 (kote +126,64 samt 0,5 m+0,4 m) flomsikres   

 Det etableres flomvern, sluser og beredskapsutstyr foran tunneler (K1-2a og K2) 

Det er imidlertid en statistisk sannsynlighet på 10 % for at en 1000 års flom vil inntreffe i løpet av en 
bruksperiode på 100 år. Prosjektet vil utføre ytterligere risikovurderinger for å avdekke om det skal 
legges en mindre risiko til grunn for permanent eller ettermonterbar sikring mot flom.  
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Alle alternativer går på fylling over Åkersvika, og ligger på flomsikker høyde med topp skinne på kote 
+128. I nordenden av fyllingen planlegges nytt dobbeltspor på en kort bru. Kort bru er valgt for å sikre 
samme gjennomstrømning i Åkersvika som i dag. Lengre bru er ikke aktuelt da sporvekslere ikke kan 
ligge på bru, jfr. Teknisk regelverk.  
 
For nærmere redegjørelse omkring dagens flomsituasjon vises det til Teknisk hovedplan med 
tilhørende Fagrapport hydrologi samt tilleggsnotater som tar for seg flomsikring knyttet Hamar stasjon 
og tunneler, samt minimumshøyder for kryssing av Åkersvika. 
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6 Beskrivelse av tiltaket 
I dette kapittelet vil det funksjonsmessige grunnlaget for utarbeidelsen av tiltaket for gjennomføringen 
av tiltaket beskrives. I tillegg beskrives det jernbanetekniske på et generelt og prinsipielt nivå, dog 
konkretisert for hver kommune og stasjon.  
Tiltaket omfatter nytt dobbeltspor og tilhørende anlegg over en strekning på ca. 30 km fra Sørli i sør til 
Brumunddal i nord via Hamar. Gjennom Hamar er det flere alternative løsninger. 

I tillegg til selve jernbanetraseen med tilhørende teknisk infrastruktur omfatter tiltaket også: 

 Omlegginger av eksisterende kjøreveier, turveier og kommunalteknisk infrastruktur 

 Utforming av stasjoner med tilgrensende arealer 

 Plassering av tverrslag og rømningsveier 

 Utvalgte deponier 

Fastsatt planprogram redegjorde for de ulike korridorer som det skulle utarbeides alternativ innenfor. 
De alternativ som redegjøres og beskrives i dette kap. er basert på en optimaliseringsprosess og siling 
av alternativer (kap. 6.1). I kap. 6.2 gis en kort beskrivelse av de alternativer og varianter som er 
utredet samt et oversiktskart som viser disse. Etter dette i kap. 6.3-6.5, gis det en utfyllende 
beskrivelse/ redegjørelse av alternativene inkl. variantene innenfor hhv. Stange kommune (6.3), 
Hamar kommune (6.4) og Ringsaker kommune (6.5). Den nye jernbanetraseen som vises på 
tegninger og illustrasjoner i kommunedelplanen (denne planbeskrivelse) og konsekvensutredningen 
(eget dokument) baseres på kunnskap og detaljeringsnivå fra arbeidet med Teknisk hovedplan (8). 
Det opplyses om at Teknisk hovedplan opererer med en annen strekningsvis inndeling geografisk sett 
enn den kommunevise inndeling som denne beskrivelse har tilstrebet å følge.  

Det presiseres at alle de beskrevne alternativ inkl. varianter er konsekvensutredet, jfr. kap. 8 som 
omhandler sammendraget av konsekvensutredningen. For en komplett redegjørelse av konsekvens-
utredningen vises det til KU-hovedrapport med vedlegg (tilhørende utarbeidede fagrapporter). 

Alle alternativer og varianter er utredet med ulike løsninger for plassering av stasjon, med bruer og 
kulverter for beste terrengtilpasninger og andre fagmessige vurderinger. 
I neste planfase (reguleringsplan) vil løsningene detaljprosjekteres videre og optimaliseres ytterligere.  

Økt kunnskap om bl.a. grunnforhold, samt valg av tekniske løsninger kan føre til justeringer av 
foreløpige illustrerte løsninger. Det samme gjelder for ytterligere optimalisering av flomhøyder på 
Hamar stasjon. 

6.1 Optimalisering og siling av alternativer 
Tidlig i prosjektet ble det gjennomført en optimaliseringsprosess, hvor et stort antall trasévarianter ble 
skissert og vurdert med hensyn til tekniske forhold, kostnader og konsekvenser av inngrepene. 
Optimaliseringsrapporten gir en overordnet vurdering av de ulike variantene innenfor hver korridor 
(66). Formålet med optimaliseringsfasen var å søke etter de beste alternativene innenfor hver korridor, 
for deretter å snevre inn mulighetsområdet mest mulig og sile ut uaktuelle varianter til det videre 
arbeidet med teknisk hovedplan, konsekvensutredning og kommunedelplan. Optimaliseringsrapporten 
redegjør for alternativsutvikling, evalueringsmetodikk og angir siling av alternativ gjennom denne 
fasen.  
Det ble for hver korridor søkt etter prinsipielt ulike løsninger, som best ivaretar krav til funksjonalitet, 
inngrep og lavest mulig kostnader. Disse ble vurdert med hensyn på seks utvalgte og 
beslutningsrelevante evalueringskriterier:  

 Kapasitet, reisetid og pålitelighet 

 Drift, vedlikehold og sikkerhet 

 Miljø 

 Byutvikling/knutepunkt 

 Gjennomførbarhet 

 Kostnader 
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Figur 6-1: Oversiktskart som viser de vurderte alternativ innenfor utredningskorridorene i optimaliseringsfasen 
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Silingsprosessen resulterte i to alternativer innen korridoren gjennom Stange, seks alternativer i de tre 
korridorene gjennom Hamar og ett alternativ i korridoren gjennom Brumunddal.  

I det videre arbeidet som del av den innledende fasen av arbeidet med Teknisk hovedplan (og videre 
mot en vedtatt kommunedelplan), ble det foretatt en ytterligere siling (optimalisering) for å videreføre 
og utvikle de alternativer som ble besluttet å gå videre med i optimaliseringsfasen. Fokus ble lagt på 
både vurderinger av horisontal- og vertikalkurvatur av linjene, teknisk gjennomføring, miljøhensyn, 
landskapstilpasning, konsekvenser for nærmiljø m.m. Det ble også jobbet videre med knutepunkts- og 
byutvikling for de nevnte stasjonene. 

De alternativer som for øvrig er blitt forkastet er beskrevet i optimaliseringsrapporten og rapport fra 
den innledende silingsprosessen, og er ikke videre gjengitt i dette kapittel. 

6.2 Utredede alternativer og varianter 
Følgende alternativer og varianter er beskrevet og konsekvensutredet: 

I Stange kommune mellom Sørli og Ottestad er det utredet kun ett alternativ for dobbeltspor. Fra 
Ottestad til Åkersvika er det utredet ett alternativ og en variant. Begge er dagløsninger.  
 

Videre gjennom Hamar kommune er det flere alternativer. Disse forholder seg til tre ulike korridorer:  

 Korridor 1 (K1) som ligger vest i Hamar med stasjonsplassering som i dag. Her er det to 
alternativ.  

 Korridor 2 (K2) som går tvers igjennom byen med stasjon mellom Hamar rådhus og CC 
Stadion. Her er det kun ett alternativ. 

 Korridor 3 (K3) som ligger øst for sentrum med stasjon ved Vikingskipet. Her er det utredet ett 
alternativ samt en variant.  

(Alle alternativ med varianter innehar tunnel som går under Furuberget, og kommer ut i dagen ved 

Jessnes i Ringsaker kommune.) 

 

Nord for Hamar i Ringsaker kommune er det kun ett alternativ (dagløsning) mellom Jessnes og 

Brumunddal.  

 
Tabell 6-1 Tabellen viser hvilke gjennomgående alternativer og varianter som er konsekvensutredet 

 Stange (56) Hamar (57) Ringsaker (58) 

Alternativ 2a K1-2b  

«dagens 

stasjon med 

bru over 

Hamarbukta» 

K1-3b 

«dagens 

stasjon med 

kulvert under 

Hamarbukta» 

K2-1a 

«stasjon ved 

rådhuset» 

K3-3 

«stasjon ved 

Vikingskipet» 

58 

Variant 56-1a 

Ottestad-

Åkersvika  

 

 K1-3b  

MAKS kulvert 

K2-1a 

MELLOM lokk 

K3-3 

Fylling vest 

 

Forklaring til tabellen over: 

 Tallene 56/57/58 refererer til strekningene i de respektive kommunene. 

 Benevningene som er brukt er med bakgrunn i benevninger fra optimaliseringsfasen, og de er videreført 

av hensyn til historikken fra alternativene for denne fasen.  

 K1/K2/K3 refererer til de ulike korridorer gjennom Hamar, mens benevningene som 1a, 2b eller 3 

refererer til alternativ innenfor korridorene. Dvs. benevninger som K1-1b som ikke er nevnt over er 

således silt ut i forbindelse med optimaliseringsfasen.  

 Liten «a» betyr for øvrig ingen begrensing på gjenomkjøringshastighet (100 km/t) gjennom 

stasjonsområdet, mens liten «b» betyr nedsatt hastighet (80 km/t) gjennom stasjonsområdet. 
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 Alternativ 2a omfatter strekningen fra Sørli til Åkersvika. Nytt dobbeltspor går i daglinje gjennom 
relativt flatt terreng. Alternativet følger eksisterende bane gjennom Stangebyen. Ved Guåker 
nord for Stangebyen svinger alternativet nordvestover og følger deretter eksisterende bane 
forbi Ottestad stasjon. Ved Jemli tar alternativet igjen av fra dagens jernbane og føres like vest 
for gårdene Nordstad og Tokstad. 

o Variant 56-1a omfatter strekningen fra Ottestad til Åkersvika. Varianten svinger vekk 
fra dagens jernbanetrasé nord for Ottestad stasjon, og føres mellom Nordstad gård og 
Arstad skole. 

 Alternativ K1-2b omfatter strekningen fra Åkersvika til Vikervegen og følger i prinsippet 
eksisterende bane. Alternativet føres over Åkersvika rett vest for eksisterende jernbanefylling, 
og videre gjennom dagens stasjonsområde. Videre føres alternativet på bru over Hamarbukta 
og inn i kulvert nord for Koigen. Tunnelåpningen (tunnelpåhugget) blir liggende i området ved 
Stormyra. 

 Alternativ K1-3b følger samme trasé som K1-2b, men ved stasjonsområdet senkes ny bane og 
går inn i en neddykket kulvert delvis under Hamarbukta. Tunnelåpningen (tunnelpåhugget) blir 
liggende nordvest for Koigen. 

o Variant K1 vest-3b MAKS kulvert har lukket kulvert under hele Hamarbukta. 
Stasjonsbygning integreres i kulverten. For øvrig er varianten i store trekk identisk 
med alternativet. 

 Alternativ K2-1a omfatter strekningen fra Åkersvika til Jessnes gjennom bydelen Østbyen. 
Alternativet føres over Åkersvika rett vest for eksisterende jernbanefylling og skjærer seg 
gjennom Østbyen for deretter å bli ført inn i en fjelltunnel like ved CC stadion. Mellom 
stasjonen ved rådhuset og fjelltunnelen er det planlagt en betongtunnel hvor landskapet over 
tunnelen kan opparbeides til et byrom. 

o Variant K2-1a MELLOM lokk innebærer at det legges inn et parklokk nord for 
Stangevegen. For øvrig er varianten i store trekk identisk med alternativet. 

 Alternativ K3-3 omfatter strekningen fra Åkersvika til Jessnes gjennom Børstad. Alternativet 
føres over Åkersvika rett øst for eksisterende jernbanefylling, og videre over dagens 
parkeringsareal ved Vikingskipet. Videre går ny bane øst for boligområdet ved Disen og 
deretter over jordene ved gårdene Børstad og Tommelstad. Tunnelåpningen (tunnelpåhugget) 
blir liggende ved Tommelstad. 

o Variant K3-3 Fylling vest innebærer at ny jernbane føres over Åkersvika på vestsiden 
av eksisterende jernbanefylling. For øvrig er varianten i store trekk identisk med 
alternativet. 

 Alternativ 58 omfatter strekningen fra Jessnes til Brumunddal. Alternativet ligger i helningen øst 
for eksisterende bane. Alternativet føres mellom gårdene Jesnes nedre og Jesnes søndre, 
over Mælumsvika og deretter gjennom Stor-Ihlehagan før den krysser E6 i prinsippet ved 
dagens krysningspunkt. Herfra følger den dagens bane inn mot Brumunddal stasjon. 
Alternativet innebærer at eksisterende Amlund bru må rives. 

6.2.1 Variantenes betydning 

I dokumentene Teknisk hovedplan, Kostnadsberegninger og Usikkerhetsanalyse inngår alternativene 
2a, K1-2b, K1-3b, K2-1a, K3-3 og 58. Variant 56-1a i Stange inngår i teknisk hovedplan og er 
kostnadsberegnet, mens variantene i Hamar er ikke tatt med.  

Bakgrunnen for å ha med variantene i konsekvensutredningen og ikke i teknisk hovedplan, er 
muligheten for å ha et optimaliseringspotensiale i neste planfase, hvor variantene har vært gjennom 
en full konsekvensutredning.  

Det er kun hovedalternativene som vil være med i JBVs sammenstilling og anbefaling. 
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Figur 6-2: Alternativer med varianter som er utredet 
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6.3 Stange kommune 
6.3.1 Sørli-Åkersvika (alt. 2a) 

    
Figur 6-3 Alternativ 2a mellom Sørli og Åkersvika. Kart til venstre Sørli-Ottestad, og Ottestad-Åkersvika til høyre  

Nytt dobbeltspor starter rett nord for Sørli tømmerterminal, og tar utgangspunkt i planlagt nytt 
dobbeltspor på strekningen Kleverud-Sørli. På strekningen fra Sørli til Stange stasjon blir dobbelt-
sporet liggende noe sideforskjøvet langs eksisterende jernbanespor på hele strekningen først på 
vestsida av dagens spor, men etter ca. 1 km, ved Hol, legges nytt spor over på østsida av dagens og 
rettes noe ut. Nytt spor blir liggende om lag i samme høyde som eksisterende spor.  

Gjennom Stange stasjon følges dagens jernbanetrasé, og stasjonen utvides med et tredje spor 
(nærmere omtale av Stange stasjon i kap. 6.3.2). Videre nordover fra Stange stasjon rettes kurvaturen 
ut, nytt dobbeltspor blir liggende vest for dagens spor mellom Stange og Østre Skjerden gård, deretter 
på østsida fram til gamle Ottestad stasjon. Gjennom gamle Ottestad stasjon ligger nytt spor nær 
dagens spor.  

Fra Ottestad legges nytt dobbeltspor i hovedsak vest for Brenneribekken, og krysser Gubberudvegen 
nær Gunnerud. Sporet blir liggende rett øst for Steinerskolen, og dypere enn Brenneribekken (inntil 10 
m skjæringshøyde) i krysningspunktet ved Gubberudvegen. Brenneribekken må legges om. 
Kryssende veger kan krysse over sporet i prinsippet uten vesentlige omlegginger. Vertikalt forserer 
linjen fra Ottestad til Åkersvika en høydeforskjell på 55 m over en avstand på 4,4 km. Det innebærer at 
sporet har 12,5 ‰ stigning konstant over hele strekningen på 4,4 km. Gjennom Bekkelaget-området 
blir derfor traseen liggende tungt i tosidig skjæring i opptil 15 m høyde, med et gjennomsnitt på 5-10 
m. Sporet fortsetter deretter på fylling over Åkersvika vest for dagens spor, og på en kort bru ved 
nordsiden av Åkersvika. 
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Figur 6-4 Sørli – Stange (kun ett alternativ – 2a) 

 
Figur 6-5 Oversiktsbilde Stange stasjon 
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Figur 6-6 Stange-Ottestad, kun ett alternativ (2a) 

 
Figur 6-7 Ottestad-Åkersvika, alternativ 2a 
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Figur 6-8 Alt. 2a, Bekkelaget, kulvert. 2 spor inn i kulvert fra sør og 3 spor i nordenden av foreslått kulvert (125 m)  

 
Figur 6-9 Kryssing Åkersvika (alternativ 2a) 
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6.3.2 Stange stasjon 

Stange stasjon utvides fra 2 til 3 spor, ett til bysiden med direkte forbindelse til eksisterende reisetorg, 
og to til midtplattform øst for Stangebyen.  

 
Figur 6-10 Nærbilde Stange stasjon. Stasjonen utvides til tre spor 

Sporplan 

Det er utarbeidet en egen sporplan for Stange stasjon med følgende funksjonalitet: 

 Passasjerutveksling for IC-tog til/fra Hamar og Lillehammer 

 Mulighet for operativ vending av tog fra Oslo i spor 1 og 2 

 Spor 2 fungerer som ventespor for godstog og arbeidstog som skal til Sørli 

 Mulighet for samtidighet mellom tog til spor 2 (fra nord) og tog til spor 1 (fra sør) 

 Mulighet for forbikjøring av inntil 750 meter lange godstog 

 
Hovedgrunnen til å bygge Stange stasjon med tre spor til plattform er at stasjonen skal kunne fungere 
som vendestasjon for persontog i avvikssituasjoner. 

 

1
2
3

 

Figur 6-11 Skjematisk sporplan for Stange stasjon. Sørli driftsbase/tømmerterminal er vist til venstre i figuren. Det 
henvises til Teknisk hovedplan med skjematiske sporplaner for flere detaljer  

Tilgang til plattformer  

Stasjonen vil ha en inngang i nord ved eksisterende stasjonsbygning, med trapper og heisanlegg for 
universelt utformet tilgang. I tilknytning til eksisterende gang/sykkel undergang er det ramper og 
trapper. Trapper til plattformen ligger helt i sørenden, i tilknytning til ny øst-vest vegforbindelse under 
sporene. 
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Figur 6-12 Stange stasjon, logistikk og sammenhenger. Undergang og atkomst lengst i sør ligger utenfor 
illustrasjonen 
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Nedenfor vises perspektiv (forslag til ny situasjon) og snitt (eksisterende og forslag til ny situasjon). 

 
Figur 6-13 Stange stasjon, sett fra sørvest 

 
Figur 6-14 Stange stasjon, sett fra nordvest 

 
Figur 6-15 Snitt ved eksisterende undergang 
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Figur 6-16 Snitt gjennom ny undergang ved eksisterende stasjonsbygning 

 

Figur 6-17 Snitt ved eksisterende undergang ved Kristian Fjelds gate 

 

Figur 6-18 Snitt ved utvidet og ny undergang ved Kristian Fjelds gate 

6.3.3 Knutepunktsutvikling 

I 2012 ble arbeidet med ny sentrumsplan for Stange igangsatt for å kunne integrere IC-prosjektet med 
det fremtidige kollektivknutepunktet, og som del av en helhetlig utvikling av tettstedet. 
Sentrumskjernen har stort utviklingspotensial for handel, næring og fortetting, særlig med boliger. 
Dette samsvarer med overordnede myndigheters forventning om fortetting rundt IC-strekningenes 
stoppesteder/knutepunkt. 

I prosjektet har det blitt sett på Stangebyen mht. utvikling som et mer attraktivt kollektivknutepunkt. Det 
er utarbeidet en fagrapport Knutepunkt og byutvikling som beskriver og redegjør for fremtidige 
muligheter. Rapporten kan sees på som et innspill til den nevnte sentrumsplanen. 

I rapporten ser knutepunktsutviklingen på dagens sentrumsstruktur, tilknytningspunkter, bebyggelse 
og byrom, reisetorg og trafikk til/ fra knutepunktet og internt samt stasjonsutforming og arkitektur. 
Videre har man sett på lokale virkninger mht. arealbeslag, barrierevirkninger, tilgjengelighet, 
tilrettelegging for syklister, kollektivløsninger og parkering. 
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Til slutt tar rapporten for seg utbyggingspotensialet for Stangebyen og dets mulige videre utvikling, 
ettersom en ny stasjon vil kunne bidra til at Stange kommune og eksisterende sentrum får et 
tydeligere tyngdepunkt tilknyttet nytt attraktivt reisetilbud. 

Rapporten er rikt illustrert, men det presiseres at illustrasjonene må betraktes som scenariobaserte. 

 

Figur 6-19 Stangebyen som viser områder for mulig vekst innenfor radius på hhv. 600 og 1200 m fra knutepunktet  

6.3.4 Konstruksjoner 

Strekningen frem til Åkersvika inkluderer flere overgangsbruer og mindre bruer i linjen, foruten selve 

stasjonsområdet i Stangebyen og miljøkulvert ved Bekkelaget. Det henvises til Teknisk hovedplan og 

utarbeidet Fagrapport for vei og konstruksjoner hvor det er gitt en mer detaljert forklaring på 

identifiserte konstruksjoner på strekningen.  

 

6.3.5 Kryssende veier og driftsveier 

Strekningen Sørli-Åkersvika medfører omlegginger av både fylkesveger, kommunalveger og private 
veger, se tabeller nedenfor. Her kan nevnes Stangevegen, Gubberudvegen, Sandvikavegen, 
Åkersvikvegen og Rudolf Steiners veg. For nærmere beskrivelse og øvrige vegomlegginger vises det 
til utarbeidet Fagrapport for vei og konstruksjoner hvor det er gitt en mer detaljert forklaring på 
kryssende veger. Innenfor strekningen Sørli-Åkersvika blir følgende veger berørt av sporalternativet: 

 

 

 



 

  

  

 

93 
 

Tabell 6-2 Veier som blir berørt på strekningen Sørli-Ottestad 

Stange kommune Veg betegnelse Vegtiltak / type konstruksjon 

Fylkesveger: Fv.234 Jernbanegata Omlagt fylkesveg langs med spor. 

 Fv.230 Ljøstadvegen/ Fv.234 

Jernbanegata   

Veg under ny jernbanebru / nedsenket 
fylkesveg langs med spor. 

 Fv.222 Stangevegen Veg under ny jernbanebru 

 Fv.197 Fokholgutua Veg under ny jernbanebru 

 Fv.195 Hvervagutua Veg under ny jernbanebru 

Kommunale veger: Tallbergroa (Kv1202) Overgangsbru for veg 

 Nøkleholmsgutua (Sv.447) Overgangsbru for veg 

 Karl Johan (Kv.1114) Omlagt fylkesveg 

Private – og 
landbruksveger: 

Pv.99089 Eksisterende planovergang og veg saneres. 

 Ny landbruksveg Felles overgangsbru for privat veg for 
eiendommene Søndre- og Nordre Guåker. 

 Sv.408 Omlagt veg til eiendommen Østre Skjerden. 

 Pv.97350, Pv.98893 og 
Pv.98894 

Omlagt felles veg til eiendommene på 
Dangelbu 

 
Tabell 6-3 Veier som blir berørt på strekningen Ottestad-Åkersvika 

Stange kommune Veg betegnelse Vegtiltak / type konstruksjon 

Fylkesveger: Fv.193 Gubberudvegen Overgangsbru for veg 

 Fv.191 Sandvikavegen Overgangsbru for veg 

Kommunale veger: Rudolf Steiners veg (Kv.1225) Veg føres over miljøkulvert. 

 Skolevegen (Kv.4100) Veg videreføres ikke over spor i denne 

planfase. 

 Emil Nordbys veg (Kv.1550), Veg videreføres ikke over spor i denne 

planfase. 

Private – og 

landbruksveger: 

Ny landbruksveg Overgangsbru for privat veg ved Jemli 

 Pv.96200 Overgangsbru for privat veg ved Hovin 

 Pv.97405 Opprettholdelse av adkomsten til eiendommen 

Sålerud 

 Ny landbruksveg 

Tokstadjordet 

Ny landbruksveg i overgangsbru på 

Tokstadjordet ved Steinerskolen. Kombineres 

med kryssende pumpeledning. 

 

6.3.6 Underbygning og utvalgte profiler  

Mellom Sørli og Ottestad ligger nytt dobbeltspor med lave skjæringer og fyllinger. Horisontalt ligger 
traseen nær eksisterende bane på flere strekninger, og det vil være behov for tiltak i anleggsperioden 
for å sikre trafikk på dagens spor.  

Mellom Ottestad og Åkersvika ligger traseen lavt i terrenget. Det er lite fjell i dagen, og typisk tverrprofil 
vil være fjellskjæring med jordskjæring over. Traseen går uavhengig av eksisterende bane. Gjennom 
Bekkelaget anlegges en 125 m lang miljøkulvert. 
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6.3.7 Behov for omlegging av eksisterende kabler og ledninger  

Det er generelt liten grad av konflikt mellom eksisterende kabler og ledninger på delstrekningen Sørli-
Ottestad. 4-5 steder sør og nord for Stange krysser distribusjonsnettet prosjektert trasé, fortrinnsvis i 
luftstrekk. I Stange sentrum er det høyspenningskabler i 2 forskjellige grøfter som det må tas hensyn 
til. Det er mange VA-ledninger som må legges om på denne delstrekningen. Her nevnes særskilt 
spillvannsledning fra Stange til HIAS renseanlegg som må legges om på to steder.  

På strekningen Ottestad-Åkersvika er det noen enkeltkryssinger av kabler og ledninger gjennom 
Bekkelaget. 

6.3.8 Grunnforhold 

Generelt er løsmassene på strekningen Sørli-Brumunddal dominert av morenemasser, med enkelte 
områder med myr/torv av varierende dybde. Morenemasser er som regel velgraderte og inneholder 
alle fraksjoner fra leire til større stein. 

Iht. kvartærgeologisk kart vil traseen i sør gå over terreng med tynn morene, spredte torv- og 
myrområder og områder med bart fjell. Fra Sørli består løsmassene av lokale områder med myr over 
morenemasser over fjell. Løsmassedybdene varierer mellom ca. 0-6 m over fjell.  Morenemassene er 
definert som middels- til meget telefarlig (telefarlighetsklasse 3 og 4). Langs denne strekningen 
forekommer noen få og lave bergskjæringer. I følge NGUs geologiske karter kan svartskifer og/eller 
alunskifer opptre langs linjen. 

Fra Stange og nordover er morenetykkelsen økende med lokale mindre torv- og myrområder. Traseen 
ligger over det som er definert som marin grense (MG) frem til Vevlingstad/Skjerden rett sør for 
Ottestad. 

Gjennom Bekkelaget forekommer bergskjæringer opp mot 15 m. Det er forventet at det vil opptre 
svartskifer på strekningen over Bekkelaget.  

Når det gjelder områdestabilitet er det ingen kjennskap til kvikk- eller sensitiv leire i området mellom 
Sørli og Brumunddal. Det er heller ingen kjennskap til at traséen krysser bresjø- eller 
innsjøsedimenter. Det er så langt lite som tyder på at den planlagte jernbanetraséen vil få store 
utfordringer i forhold til områdestabilitet. 

Det vises til egen fagrapport for en mer detaljert beskrivelse av de geologiske forholdene. 

6.3.9 Hydrologi og hydrogeologi 

Sør for Stange drenerer vassdragene sør- og østover. Fra Stange mot Ottestad ligger linjen innenfor 
de øvre delene av nedbørfeltet til Brenneribekken og drenerer mot nord. Linjen deler nedbørfeltet, og 
drenering fra østre side av sporet avskjæres av denne.  

Mellom Ottestad og Gubberud krysses Brenneribekken to ganger. Ved den nordlige kryssingen ligger 
linjeføringen så lavt at det er behov for å senke bekkeleiet et titalls meter oppstrøms og et hundretalls 
meter nedstrøms kryssingen for å få bekken under linjen og samtidig opprettholde fall på 
bekkestrekningen. 

På den videre strekningen nordover mot Åkersvika må nedbørfelt som drenerer til linjen fra øst, 
avskjæres og ledes langs linjen ned mot Åkersvika. 

Det er enkelte borede energibrønner langs planlagt dobbeltspor, spesielt ved Stange og sør for 
Åkersvika mellom Bekkelaget og Sandvika, men ingen nærmere enn 40-50 m. Dybde til fjell er fra 1-5 
m. Området består av morenemasser med begrenset grunnvannspotensial.  

De eksisterende dataene viser at det sannsynligvis ikke kommer til å oppstå store grunnvanns-
problemer i området. Løsmassene har en liten vannføringsevne og det skal graves kun noen få meter i 
berg som betyr at konsekvensene er små til moderate. Det kan oppstå problemer i området hvor 
traseene nærmer seg Sandvika. Helningen av traseen og påvirkningsområdet er her noe større. 
Vurderingene er basert kun på de eksisterende dataene som foreligger, som på ingen måte gir et 
fullstendig bilde av grunnvannsforholdene i området. En detaljert og mer pålitelig vurdering kan utføres 
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kun etter at en hydrogeologisk undersøkelse er utført. Disse utføres i neste fase og bør omfatte en 
sone med avstand 100 m ut til hver side av sporet. 

6.3.10 Flom 

Det er på denne strekningen ingen kryssing av større bekker, som krever tiltak mot flom i form av 
ekstra brutverrsnitt.  

Nytt dobbeltspor vil ligge på flomsikker høyde med topp skinnegang på kote +128. 

6.3.11 Vann og drenering - Brenneribekken 

Basert på den dokumentasjon som foreligger er det få resipienter som fører overvannet mot 
jernbanespor. I neste fase gjennomføres barmarkundersøkelser, som kan medføre at overvann som 
føres til linjegrøfter kan avlastes til flere lokale bekker, slik at man unngår å etablere bredere 
linjegrøfter eller fordrøyningsdammer for å håndtere større regnhendelser.  

Jernbanesporet gjennom Stange vil ha en geometri som medfører et høybrekk rett sør for Kløvstad og 
Heggelund. Overvann vil føres i linjegrøft sørover mot Hol, via en betongkulvert og under 
jernbanesporet til en lokal bekk øst for jernbanesporet. Det etableres en bredere linjegrøft og evt. 
fordrøyningsdammer langs jernbanesporet for å kunne håndtere store vannmengder. 

Nord for Kløvstad og Heggelund føres overvannet i linjegrøft og avlastes noen steder til lokale 
resipienter via eksisterende overvannsledninger. Øst for Kausvol og ved Dangelbu og Ottestad ledes 
overvann, oppsamlet til linjegrøft, via kulverter under jernbane til Brenneribekken. 

Brenneribekken, som er sentral i Stange nord, er omprosjektert for dette alternativ (2a) samt for 
variant 56-1a (se neste kap.), mellom Ottestad og Bekkelaget. 

 

 
Figur 6-20 Snitt viser omlegging av Brenneribekken mellom Gubberud og gårdene på Gaustad 

 
Figur 6-21 Utklippbilde viser markering ved mellom Gubberud og gårdene på Gaustad 
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Figur 6-22 Snitt viser omlegging av Brenneribekken rett sør Gubberudvegen og Nordstad gård 

 

 
Figur 6-23 Utklippbilde viser markering rett sør Gubberudvegen og Nordstad gård 

I videre planarbeid skal det søkes å optimalisere løsningene for Brenneribekken, knyttet til både 
landskapstilpasning, forholdet til landbruket og naturmangfold. 

Fra Gunnerud ledes overvannet, via grøft, nordover og renner ut i Åkersvika. 

Alle vann- og avløpsledninger, som krysser nytt spor, legges i varerør eller kulvert for teknisk 
infrastruktur avhengig av ledningens ansvar og funksjon. Ledninger som ligger i sporet legges om. 
Noen kryssende hovedavløpsledninger må kuttes og erstattes med avløpspumpestasjon og 
pumpeledning. 

Ved Skolevegen/Rudolf Steiners veg er det planlagt kryssende vann- og avløpsledninger plassert i 
konstruksjon for veg over spor. 

Mulig konflikt mellom eksisterende ledninger, sør for Stange stasjon, og ny veg, avklares i neste 
planfase.  
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6.3.12 Variant på strekningen Ottestad-Åkersvika (56-1a) 

  
Figur 6-24 Oversiktskart over variant 56-1a, Ottestad-Åkersvika (Bilde til venstre sett i forhold til alt. 2a, markert 
grønn) 

Trasé 

På strekningen mellom tidligere Ottestad stasjon og Åkersvika er det vurdert en variant, kalt 56-1a, 
som ligger noe lenger øst enn alternativet 56-2a som er beskrevet forut. I varianten ligger nytt 
dobbeltspor langs Brenneribekken (Fjetrebekken) og krysser denne på hele fire steder. Nytt 
dobbeltspor blir ligger dypere enn Brenneribekken, og det er lagt opp til en omlegging av bekken for å 
minimere konsekvensene (tilsvarende omlegging som i alternativet – 2a). Gubberudvegen passeres 
mellom Nordstad gård og Ottestad flerbrukshall. Linja krysser Rudolf Steiners veg og Skolevegen nær 
Gubberudvegen og ligger vest for Tokstad før den går ut over Åkersvika. 

Kurvaturen er litt bedre enn i alternativ 2a, noe som gir høyere hastighet. 

Traseen tilfredsstiller minstekrav for 250 km/t, med unntak for siste kurve inn mot Åkersvika hvor 
hastighet er noe redusert, tilsvarende 200 km/t. Linjen ligger tungt i terrenget, enda tyngre i terrenget 
enn alternativ 2a, med gjennomsnittlig skjæring på 10-15 m. 
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Figur 6-25 Ottestad-Åkersvika, variant 56-1a, som ligger noe lenger øst enn i alternativ 2a 

 
Figur 6-26 Passering av Ottestadhallen, variant 56-1a 
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Figur 6-27 Gjennom Bekkelaget med 2 spor gjennom en ca. 125 m lang kulvert, variant 56-1a. Breddeutvidelse til 
3 spor like nord for kulvert 

Kryssende veger og driftsveger 

Fv.193 Gubberudvegen krysser over nytt dobbeltspor i tilnærmet eksisterende vegtrasé. Vegen 
dimensjoneres med en totalbredde på 11,5m inkludert både rabatt og gangveg. Vegen tilfredsstiller 
krav til universell utforming og adkomst til Ottestadhallen sikres fra vegen. 

Rudolf Steiners veg videreføres i tilnærmet eksisterende trase over miljøkulverten på Bekkelaget. 

For nærmere beskrivelse og øvrige vegomlegginger vises det til Fagrapport vei og konstruksjoner hvor 
det er gitt en mer detaljert forklaring på kryssende veger. 

Underbygning og utvalgte profiler 

Mellom Ottestad og Åkersvika ligger traseen med skjæringsdybde på 10-15 m og dette er i snitt 5 m 
dypere inn i gjennomgående alternativ lenger vest. Gjennom Bekkelaget anlegges en 125 m lang 
kulvert. Det er lite fjell i dagen, og typisk tverrprofil vil være fjellskjæring med jordskjæring over. 
Gjennomsnittlig dybde til fjell er anslått til 5 m.  

Konstruksjoner 

Følgende konstruksjoner er varianter av tilsvarende konstruksjoner i gjennomgående alternativ: 

 Overgangsbru for Fv. 193 ved Nordstad 

 Miljøkulvert ved Rudolf Steiners veg/Skolevegen 

 Overgangsbru for Fv. 191 ved Tokstad 

Vann og drenering 

I variant 56-1a legges Brenneribekken om sydvest for Jemli til øst for Gunnerud på vestsiden av 
sporet. På østsiden, i samme område, legges bekken om over ca. 50 m. Mesteparten av 
vannmengden i bekken vil bli ledet til eksisterende bekk ved Gubberud. Resterende vannmengde må 
ledes fra øst for Gunnerud til nord for Rudolf Steiners veg ved Gyrud, og videre til Åkersvika på 
østsiden av nytt spor. I neste fase vil det være aktuelt å tilpasse bekkens trasé bedre i landskapet. Det 
vises for øvrig til redegjørelse om dette tema for alt. 2a over. 
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Hydrologi og hydrogeologi 

Varianten krysser Brenneribekken flere ganger og ligger såpass dypt at det er behov for en lengre 
omlegging av Brenneribekken. De hydrologiske utfordringene knyttet til omlegging av bekken er 
utførlig beskrevet i Fagrapport Hydrologi. Varianten fører til at bekken må legges om på en om lag 1,5 
km lang strekning. Bekken er forholdsvis stor og tilrettelegging av nytt bekkeleie krever omfattende 
arbeid. I tillegg reduseres den naturlige flomdempende virkningen langs det opprinnelige vassdraget 
og kan dermed gi økte flomproblemer nedstrøms. 

Vann som drenerer til linjen østfra vil senere måtte ledes langs linjen mot Åkersvika. 

Det vises for øvrig til redegjørelse om dette tema for alt. 2a over. 
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6.4 Hamar kommune – K1-2b (vest) 
I de følgende kapitler 6.4-6.7 beskrives samtlige av alternativene inkl. variantene gjennom Hamar fra 
Åkersvika til Jessnes. Kap. 6.4 tar for seg innledningsvis en oversikt over alternativene og variantene, 
for deretter å beskrive alt. K1-2b. Kap. 6.5, 6.6 og 6.7 beskriver hhv. K1-3b, K2-1a og til slutt K3-3. 
Varianter knyttet til de ulike alternativ følger til slutt under hvert av disse kapitler.  

For kort beskrivelse av forskjellene mellom alternativene og variantene, se kap. 6.2. I kap. 6.8 
redegjøres det for andre forhold i Hamar kommune som, avhengig av alternativ, blir berørt i større eller 
mindre grad. 

Tabell 6-4 Tabellen viser alternativer og varianter gjennom Hamar 

 Hamar (57) 

Alternativ K1-2b  

«dagens stasjon 

med bru over 

Hamarbukta» 

K1-3b  

«dagens stasjon 

med kulvert under 

Hamarbukta» 

K2-1a  

«stasjon ved 

rådhuset» 

K3-3  

«stasjon ved 

Vikingskipet» 

Variant  K1-3b  

MAKS kulvert 

K2-1a  

MELLOM lokk 

K3-3 

Fylling vest 

 

 
Figur 6-28: Alternativer gjennom Hamar (Åkersvika-Jessnes) 
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K1-2b (vest) 

 
Figur 6-29: Alt. K1-2b Åkersvika-Jessnes 

Nytt dobbeltspor går over Åkersvika, vest for dagens spor, jfr. beskrivelse fra kap. 6.3 for strekningen i 
Stange. Traseen går videre med redusert gjennomkjøringshastighet (80 km/t) sør for Hamar stasjon 
for å redusere konflikten med det fredede verkstedanlegget. Sporene gjennom stasjonsområdet er 
parallelle med dagens spor og kan legges inntil dagens stasjonsbygning. Dette ansees også å være 
en stor fordel med tanke på anleggsgjennomføring. 

Ut fra Hamar stasjon går alt. 2b over Hamarbukta og krysser denne på bru i samme høyde (kote 
+128). Linja treffer land ved Skibladnerbrygga og går videre i dagen forbi Koigen vest for dagens spor. 
Alt. 2b passerer langs Koigen i dagen og går ned i tunnel i området vest for Bryggeriundergangen. 
Tunnelen bygges som en ca. 560 m lang kulvert på strekningen fram til området ved Stormyra (på 
grunnet for lav bergoverdekning), deretter som fjelltunnel (ca. 3300 m) under Hamar vest og 
Furuberget fram til Jessnes. 

Alternativet kobler seg på eksisterende Rørosbane vest for brua over Flagstadelva og fortsetter med 
tre spor i eksisterende trase for Rørosbanen. Banen følger eksisterende kotehøyde (+126,5-126,7) 
fram til koblingen (tilsvingen) starter og går med to spor i tilsving mot nord der banen gradvis løftes 
mot kote +128 for så å koble seg inn på stasjonsområdet med Rørosplattformen i nord. Det tredje 
sporet kobler seg mot fyllingen over Åkersvika på kote +128 i en tilsving mot sør. 
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Figur 6-30: Hamar syd, her vist med alt. K1-2b 

   
Figur 6-31: Prinsippskisse for koblingen mellom Dovrebanen og Rørosbanen for K1-2b 
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6.4.1 K1-2b – Hamar stasjon 

I alternativet foreslås at dagens stasjonsplassering beholdes. Alt. K1- 2b planlegges med seks spor til 
plattform hvorav ett buttspor til plattform for Rørosbanen, inntil Stangevegen. Det er fem 
gjennomgående spor for IC-, region- og fjerntog, hvorav fire også har forbindelse til Rørosbanen. 
Disse fire forbindelsene kan benyttes av gjennomgående godstog og/eller passasjertog. Det er et 
syvende spor primært for gods, på sydsiden av sporgruppen med plattformer. 
Gjennomkjøringshastighet er maks 80 km/t.  

 
Figur 6-32: Hamar stasjonsområde, alt. K1-2b 

 
Figur 6-33: Bru Hamarbukta, alt. K1-2b 
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Sporplan 

Det er utarbeidet en egen sporplan for Hamar stasjon for alt. K1-2b med følgende funksjonalitet: 

 Passasjerutveksling for IC-tog til/fra Lillehammer og fjerntog Oslo–Trondheim. 

 Passasjerutveksling og vending av IC-tog til/fra Hamar, inklusiv mulighet for skjøting og deling av 

tog.  

 Passasjerutveksling og vending av persontog fra Rørosbanen.  

 Forbikjøring av godstog Oslo–Trondheim og andre saktegående tog i begge kjøreretninger.  

 Kapasitetssterk tilknytting til Rørosbanen.  

 Magasinering og kryssing av tømmertog fra Sørli og Lillehammer over til Rørosbanen.  

 

Figur 6-34: Skjematisk sporplan for Hamar stasjon, alt. K1-2b. Det henvises til skjematiske sporplaner for flere 
detaljer 

Gjennomgående tog benytter primært plattformspor 4 og 6, siden disse ikke har togveger i avvik. Spor 
5 benyttes til vending, mens spor 4 fungerer som alternativt vendespor. Spor 4 har altså en dobbel 
funksjon og evt. konflikter løses ved at spor 3 benyttes som reservespor for gjennomgående tog. I 
forlengelsen av spor 5 er et uttrekkspor (spor 51) som kan benyttes i forbindelse med skjøting og 
deling av togsett. 

Rørosbanen benytter plattformsporene 1 og 2 og det er mulighet for spiss kryssing (samtidig avgang 
og ankomst) ved plattform. 

Forbikjøringsspor for godstog på Dovrebanen vil være spor 7 for sørgående tog og spor 8 for 
nordgående tog. Ved spor 8 er sporvekselarrangementet lagt til rette for at nordgående hovedspor kan 
benyttes som et midtliggende forbikjøringsspor for tog i begge retninger. Gjennomgående tog må da 
kjøre i avvik, med noe redusert hastighet, i spor 8. 

Koblingen (tilsvingen), jfr. prinsippskissene over, mellom Dovrebanen sør for Hamar og Rørosbanen 
vil sammen med forbikjøringsmuligheten i nordgående hovedspor være tilrettelagt for magasinering av 
gods- og tømmertog til og fra Rørosbanen. For tog mellom Dovrebanen nord for Hamar og 
Rørosbanen vil det være mulig å benytte enten spor 5, via sporforbindelsen mellom spor 4 og 5 rett 
nord for plattformene, eller spor 2/3 via sporsløyfa lengst i nord. Spor 9 og 10 er tilrettelagt som et 
kryssingsspor for lange tog til og fra Rørosbanen. Samlet gir denne funksjonaliteten en meget 
kapasitetssterk tilkobling mellom Dovre- og Rørosbanen. 

På dagens Hamar stasjon er det lokalisert funksjoner utover dem som er beskrevet over. Disse 
inkluderer JBVs drifts- og beredskapsbase, verksted for jernbanemateriell og spor til hensetting for 
diverse togmateriell. Disse funksjonene forutsettes å bli flyttet fra ny Hamar stasjon, jfr.  
Konseptdokumentet. 

 



 

  

  

 

106 
 

Tilgang til plattformer  

For alt. K1-2b blir nytt spor- og plattformområde liggende ca. 1,5 m høyere enn dagens spor og 
plattformer. Fra kulvert (bredde=13m) foreslås det trapper og heis til plattform, noe som sikrer 
universell tilgang. I tillegg er det ramper som gjør det enkelt for reisende ekstra bagasje. På bysiden er 
det trapper og rampe (stigning 1:20) i tillegg til heis i stasjonsbygning. Hovedinngang blir via kulvert i 
nordvestre del av plattformer, fra reisetorg. Reisetorget ligger tett på Hamar sentrum. Inngang nr. 2 er 
via kulvert (bredde=5m) ved Rørosbanens såkalte buttspor vis a vis Grønnegata. Kulverten har 
trapper i begge retninger opp til plattformene.  

 

 
Figur 6-35: Hamar alt. K1-2b, stasjon med bru over Hamarbukta 

Nedenfor vises perspektiv (forslag til ny situasjon) og snitt (eksisterende og forslag til ny situasjon) for 

alt. K1-2b. For flere illustrasjoner henvises det til Fagrapport Byutvikling og knutepunkt. 

 

 
Figur 6-36: Hamar, alt. K1- 2b med bru over Hamarbukta, mulig utforming sett fra sør 
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Figur 6-37: Hamar, alt. K1-2b med bru over Hamarbukta, mulig utforming sett fra nordøst 

    
Figur 6-38: Hamar, alt. K1-2b. Eksisterende stasjonsbygning til venstre 

 

Figur 6-39: Prinsippsnitt, dagens stasjon sett fra vest 
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Figur 6-40: Prinsippsnitt, ny stasjon alt. K1- 2b, sett fra vest 

 

Figur 6-41: Hamar, dagens stasjon med bru over Hamarbukta, snitt igjennom hovedkulvert til plattformer 

 
Figur 6-42: Hamar, alt.K1- 2b ved dagens stasjon, snitt igjennom hovedkulvert til plattformer 

 

 

Figur 6-43: Hamar, alt.K1- 2b, eksisterende situasjon ved Kirkegata 
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Figur 6-44: Hamar, alt.K1- 2b med bru over Hamarbukta, ved Kirkegata 

6.4.2 Knutepunktsutvikling 

Ved at dagens stasjon opprettholdes innebærer dette at de tilliggende sentrumsområdene aktiviseres. 
Dette gjør det mulig å bygge videre på dagens kvartals- og sentrumsstruktur som del av å styrke 
knutepunktet. Stasjonen ligger også nært nye utbyggingsområder langs Mjøsa, på Espern og 
Tjuvholmen, og åpner opp for høy tetthet samtidig som det sikrer at utvikling av disse områdene ikke 
stopper opp. Dette samsvarer med overordnede myndigheters forventning om fortetting rundt IC-
strekningenes stoppesteder/knutepunkt. 

I prosjektet har det blitt sett på stasjonsområdet mht. utvikling som et mer attraktivt kollektiv-
knutepunkt. Det er utarbeidet en Fagrapport knutepunkt og byutvikling som beskriver og redegjør for 
fremtidige muligheter.  

Rapporten har sett på dagens sentrumsstruktur, tilknytningspunkter, bebyggelse og byrom, reisetorg 
og trafikk til/ fra knutepunktet og internt samt stasjonsutforming og arkitektur. Videre har man sett på 
lokale virkninger mht. arealbeslag, barrierevirkninger, tilgjengelighet, tilrettelegging for syklister, 
kollektivløsninger og parkering. Til slutt tar rapporten for seg utbyggingspotensialet for området rundt 
stasjonen og dets mulige videre utvikling. Her beskrives tiltakets muligheter sett i sammenheng med 
nytt næringsliv, arbeidsplasser, muligheter for effektivisering, markedsmuligheter m.m. Dette er temaer 
som er utredet i den samfunnsøkonomiske analysen i sammenheng med konsekvensutredningen av 
andre samfunns-messige virkninger. 
Rapporten er rikt illustrert, men det presiseres at illustrasjonene må betraktes som scenariobaserte. 

Figur 6-45: Hamar, alt.K1- 2b med bru over Hamarbukta, som viser områder for mulig vekst innenfor radius på 
hhv. 600 og 1200 m fra knutepunktet 
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6.4.3 Konstruksjoner 

For alt. K1-2b er støttemur og kulvertkonstruksjonene nord for Hamarbukta det største byggverket.  
Totalt er det sammenhengende konstruksjoner over 1,15 km derav ca. 550 m kulvert. Strekningen der 
konstruksjonene bygges ligger mellom eksisterende terreng og tunnel, med fall mot tunnel. Ved 
overgang til tunnel er sporene ca. på kote +114, dvs. ca. 24 m under eksisterende terreng. På grunn 
høydevariasjon i eksisterende terreng er den maksimale høydeforskjellen enda større. Maksimal 
høydeforskjell til utsprengt byggegrop blir maksimalt ca. 30 m. Total bredde på byggegropen vil 
variere, men den er typisk ca. 20 m i sporhøyde og noe bredere i høyden. 
I søndre del, der høydeforskjellen mellom spor og terreng er mindre enn ca. 10 m, bygges det murer 
opp til høyde for 200 års flom. For øvrig bygges en kulvert som dimensjoneres for vann- og jordtrykk.   
Over en strekning på ca. 500 m er eksisterende spor i samme trase som nye spor. Her må 
eksisterende spor flyttes og legges parallelt ny bane på vestsiden av denne.  I krysningspunktet er 
høydeforskjellen mellom ny og eksisterende bane liten og ny bane må derfor etableres her i brudd ved 
omlegging av trafikk. 
Bru over Hamarbukta er for øvrig blant de større bruene. Det er forutsatt at det over bunn i Mjøsa er et 
tynt lag med svært løse masser over hard morene og berg. 

Det henvises til Teknisk hovedplan og utarbeidet Fagrapport for vei og konstruksjoner hvor det er gitt 
en mer detaljert forklaring på identifiserte konstruksjoner på strekningen. 

6.4.4 Kryssende veier og driftsveier 

I dette alternativet er det flere betydningsfulle, både fylkesveger og kommunalveger, som må 
omlegges om eller gjøres tiltak for på grunn av nytt dobbeltspor. Her kan nevnes Stangevegen og 
Åkersvikvegen. For nærmere beskrivelse og øvrige vegomlegginger vises det til utarbeidet Fagrapport 
for vei og konstruksjoner hvor det er gitt en mer detaljert forklaring på kryssende veger. Innenfor 
strekningen Åkersvika-Jessnes blir følgende veger berørt av sporalternativet: 

Tabell 6-5 Veier som blir berørt av alt. K1-2b i Hamar kommune 

Hamar kommune Veg betegnelse Vegtiltak / type konstruksjon 

Fylkesveger: Fv.222 Stangevegen Overgangsbru for veg 

 Fv.74 Storhamargata Veg videreføres ikke over spor.  

 Fv.75 Nordvikvegen Eksisterende veg reetableres etter 

anleggsperioden. 

Kommunale veger: Åkersvikvegen (Kv.4093), Omlagt veg 

 Bryggavegen (Kv.3136) Veg videreføres ikke over spor. 

 GS-veg Brugata - 

Åkersvikvegen 

Utbedret gang og sykkelveg under spor ut til 

Vikingskipet. 

Private – og 

landbruksveger: 

Disenstrandvegen (Pv.3177) Deler av eksisterende veg legges om. 

 Sagvegen (Pv.99691) Deler av eksisterende veg legges om. 

 Espern-området 

(Pv.3935/Pv.97373) 

Ny veg til området i undergang 

 

Tabell 6-6 Veier som blir berørt av alt. K1-2b i Ringsaker kommune 

Ringsaker 

kommune 

Veg betegnelse Vegtiltak / type konstruksjon 

Private – og 

landbruksveger: 

Sv.551 (til eiendom 753/3 og 

756/1) 

Tiltak ivaretas i neste planfase. 
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6.4.5 Underbygning og utvalgte profiler  

Gjennom Hamar følger alt. K1-2b trasé i stor grad dagens bane, og det vil være behov for tiltak i 
anleggsperioden for å sikre trafikk på dagens spor. Dette kan være spunt, høyt anleggsgjerde og 
midlertidig omlegging av dagens bane. 
Nord for Hamarbukta går K1-2b i samme trasé som dagens bane i ca. 600 m, men mye lavere. Det vil 
være behov for tiltak i anleggsperioden for å sikre trafikk på dagens spor, tiltak som også kan omfatte 
stengte veger. Det blir lang forskjæring før fjelltunnelen under Furuberget starter. På store deler av 
denne strekningen skal det bygges betongkulvert som fylles igjen til nivå med opprinnelig terreng. De 
første ca. 1800 meterne av fjelltunnelen går under eksisterende bebyggelse. 
Nord for Furuberget til parselldelet på Jessnes ligger banen forholdsvis lavt i terrenget, og typisk 
tverrprofil vil være fjellskjæring med jordskjæring over. Traseen går uavhengig av eksisterende bane. 

6.4.6 Tunnel 

Antatte påhugg for fjelltunnelene er vurdert på bakgrunn av totalsonderinger i områdene. Samtlige 
foreslåtte rømningstunneler vil komme ut i dagen på et høyere nivå enn hovedtunnelen.  
For å oppfylle kravet om maksimalt 1000 m mellom hver rømningsvei må det etableres fire 
rømningstunneler. Tunneltraseene er planlagt med 10 m bergoverdekning. Under Presterud kan 
bergoverdekningen være noe mindre.  
Det forventes at bergartene i tunnelen hovedsakelig er ulike skifere. Under Stormyra antas det at 
tunnelen vil gå gjennom syredannende svartskifer. Tunneltraseen er planlagt med minimum 10 m 
bergoverdekning. Under Stormyra, og under Presterud kan bergoverdekningen være noe mindre. Det 
vises til nærmere redegjørelse i Ingeniørgeologisk rapport.  

6.4.7 Signal 

Signalanlegget på Hamar stasjon blir omfattende og dekker 11 togspor med 40 sporveksler. Det er en 
forholdsvis «trang» stasjon i lengderetning, noe som medfører at man i hovedsak gjør bruk av 150 m 
sikkerhetssone for å opprettholde samtidighet, men med de begrensninger på kjørehastighet inn på 
stasjonen som det medfører.  
 
6.4.8 Behov for omlegging av eksisterende kabler og ledninger 

Alternativet vil gi en god del konflikter med eksisterende kabler og ledninger, særlig gjennom Hamar 
sentrum. Tilpassingen av Rørosbanen berører omtrent syv kryssinger med høyspenningskabler. 
Espern, stasjonsområdet og Tjuvholmen berøres med fire kryssinger, men også to traseer med 
langsgående høyspenningskabler. På nordsiden av Hamarbukta er det to (kryssende og delvis 
langsgående) høyspenningsgrøfter som berøres. Det vil også være ett viktig høyspennings luftstrekk 
som passeres på Jessnes. 
 
6.4.9 Grunnforhold 

Generelt er løsmassene på strekningen Sørli-Brumunddal dominert av morenemasser, med enkelte 
områder med myr/torv av varierende dybde. Det er foretatt sonderinger over innløpet til Åkervika. 
Sonderingene her tyder på at de bløte massene inneholder lag av både leire, silt og sand med 
varierende lagtykkelser.  Mektigheten til de bløte massene varierer mellom ca. 2,5-23 m. Under de 
bløte massene er det påtruffet faste masser over antatt fjell. Dybde til antatt fjell varierer fra ca. 2-40 m 
under terreng/sjøbunn. 

Rundt bebyggelsen i Hamar består løsmassene hovedsakelig av fyllmasser øverst. Der grunnen ikke 
er rørt i betydelig grad består original grunn av tykk morene og spredte områder med torv- og myr.  
Stedvis påtreffes også områder med tynn morene. Langs Flagstadelva i nordøst består toppmassene 
av elveavsetninger, mens det er lokale områder ved Domkirkeodden der løsmassekartet antyder bart 
fjell.  Stort sett hele Hamar ligger under marine grense som ut fra kartet synes å ligge rundt kote +195 
meter over havet. 

I området rundt Hamarbukta domineres løsmassene av morenemasser, hovedsakelig fast lagret, men 
lag av noe løsere masser kan forekomme lokalt. Løsmasseoverdekning over antatt fjell varierer fra ca. 
12-15 m under terreng (etter utførte boringer på land). 

Når det gjelder områdestabilitet, vises det til beskrivelse for delstrekningen i Stange (kap. 6.3).  
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Det vises til egen fagrapport for en mer detaljert beskrivelse av de geologiske forholdene. 

6.4.10 Hydrologi og hydrogeologi 

De hydrologiske utfordringene knyttet til kryssingen av Åkersvika er beskrevet i egen hydrologisk 
rapport hvor minst mulige endring i de hydrauliske forholdene under dagens bru er anbefalt. 
Grunnvannstanden er gitt av vannivået i Mjøsa og kulvert som ligger dypere enn dette må sikres for 
inntrengning av vann. 
Ingen større bekker krysses nord for Åkersvika og urban avrenning er vurdert og håndteres av vann- 

og avløpsløsninger.  

Enkelte borede energibrønner finnes langs linjetraseen, generelt mens det i Hamar ligger to 
energibrønner ved Nordvikveien som ligger nærmere enn 10 m fra nytt dobbeltspor.  

6.4.11 Flom 

Det er flom i Mjøsa som er dimensjonerende for bruer og nytt dobbeltspor. Dagens spor vil være 
førende for fremtidige sporhøyde på nytt dobbeltspor. Det er gjort en fornyet vurdering av 
flomvannstand for 200 års flom. Det er ikke grunnlag for å forvente at fremskrevne flomvannstander i 
Mjøsa vil øke. NVE har gjennom lovverk adgang til reguleringer som heller vil bidra til å redusere 
flomtoppene. 
Alternativet ligger over kote +128 (flomsikker høyde) over Åkersvika, og det er derfor ikke behov for 
flomtiltak for å sikre sporet. Fra Hamarbukta til lukket kulvert (nord for Bryggeriet), bygges det 
støttemur. Denne bygges med funksjon som flomvern med overkant støttemur til kote +128. 
Underganger til plattformer vil være flomutsatte. De bygges vanntette og med pumpesystem. Terreng 
ved nedgangene legges over 200 års flom, kote 126,64 (+ bølge 0,5m dersom det ikke er terreng som 
bryter bølge) eller høyere.  
Det er lagt til grunn at tre underganger krysser spor som adkomst til område Espern-Tjuvholmen-
Korgen. Dette vil bli kommunale veger og gangveger. Minst en undergang flomsikres for 100 ås flom 
(uten sikkerhetsmarginer og bølge), kote +125,99. 
For nærmere redegjørelse omkring dagens flomsituasjon vises det til Teknisk hovedplan med 
tilhørende fagrapport knyttet til hydrologi samt tilleggsnotater som tar for seg flomsikring knyttet Hamar 
stasjon og tunneler, samt minimumshøyder for kryssing av Åkersvika. 
 
6.4.12 Vann og drenering 

For alt. K12b planlegges følgende mht. vann og drenering: 
Overvann oppsamles i linjegrøft og føres ut i Mjøsa, enten via en pumpestasjon eller fritt utløp. 
Grøftene må tilpasses store regnhendelser. 
Eksisterende ledninger legges ut av sporene og sikres med kulvert for teknisk infrastruktur ved 
kryssing av sporene.  
Tilsvarende planlegges det bygget kulvert for teknisk infrastruktur for pumpe- og spillvannsledninger 
mot Tjuvholmen. Eksisterende pumpe spillvann legges ut av sporene.  
Eksisterende pumpestasjon ved Koigen må flyttes fra vestsiden til østsiden av spor. Eksisterende 
vann- og avløpsledninger må legges om for ny tilkobling og krysning av spor. 
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6.5 Hamar kommune – K1-3b (vest) 

 
Figur 6-46: Alt. K1-3b Åkersvika-Jessnes 

Nytt dobbeltspor går over Åkersvika, vest for dagens spor, jfr. beskrivelse fra kap. 6.3 for strekningen i 
Stange. Traseen går videre med redusert gjennomkjøringshastighet (80 km/t) sør for Hamar stasjon 
for å redusere konflikten med det fredede verkstedanlegget. Sporene gjennom stasjonsområdet er 
parallelle med dagens spor og kan legges inntil dagens stasjonsbygning. Dette ansees også å være 
en stor fordel med tanke på anleggsgjennomføring. 

Alt. K1-3b følger samme trasé som alt. K1-2b fra Ottestad til Espern, vest for Åkersvika. Gjennom 
stasjonen følger dette alternativet samme horisontaltrasé som alt. K1-2b. I stasjonsområdet er 
sporene lagt med et lite fall mot vest og rett nord for stasjonen legges det inn større fall, slik at linja 
senkes i en kulvert over Hamarbukta. Kulverten vil helle mot nord slik at taket på kulverten ligger på 
terrengnivå ved Skibladnerbrygga. Ideen bak alternativet er muligheten for å tilrettelegge for at det kan 
legges et lokk (tak) over de nye sporene og reetablere et terreng ved at det fylles ut i Hamarbukta og 
over kulverten. På utsiden av kulverten kan det etableres en ny strandsone. Stasjonsområdet ligger 
omtrent på dagens nivå, kote +127, og må derfor flomsikres i plattformområdet og der den gradvis 
«forsvinner ned» under vann. I området mellom nordre plattformende og Skibladnerbrygga blir det 
derfor en konstruksjon som blir høyere enn vannflaten. Videre nordover går linja inn i en ca. 900 m 
lang kulvert som går direkte over i en 3800 m lang fjelltunnel. Tunnelen kommer ut ved Jessnes på 
samme sted som alt. K1-2b. 

Alternativet kobler seg på eksisterende Rørosbane vest for brua over Flagstadelva og fortsetter med 
tre spor i eksisterende trase for Rørosbanen. Banen følger eksisterende kotehøyde (+126,5-126,7) 
fram til koblingen (tilsvingen) starter og går med to spor i tilsving mot nord der banen gradvis løftes 
mot kote +128 for så å koble seg inn på stasjonsområdet med Rørosplattformen i nord. Det tredje 
sporet kobler seg mot fyllingen over Åkersvika på kote +128 i en tilsving mot sør. 
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Figur 6-47: Prinsippskisse for koblingen mellom Dovrebanen og Rørosbanen for K1- 3b 

 
Figur 6-48: Kulvert under  Hamarbukta, alt. K1-3b 
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Figur 6-49: Kulvert under Hamarbukta, alt. K1-3, sett mot nordvest 

6.5.1 K1-3b – Hamar stasjon 

Skjematisk er det ingen forskjell mellom denne løsningen og K1-2b. De to alternativene er identiske 
med hensyn til trafikkavvikling. 

Tilgang til plattformer  

I alt. K1-3b blir nordenden av spor og plattformer liggende ca. på samme nivå som dagens spor og 
plattformer, og er således godt tilpasset dagens stasjonsbygning. Plattformer og spor faller noe fra sør 
mot nord. Årsaken er ønsket om å «komme seg» ned under Hamarbukta så raskt som mulig. Topp 
kulvert ligger med denne løsningen under dagens terreng nord i Hamarbukta. Kulverten vil ligge ca. 
1,5 m lavere enn i alt. K1- 2b og vil derfor ha noe lengre forbindelser ned fra reisetorget. For øvrig likt 
som alt. K1-2b. 

 

 
Figur 6-50: Hamar alt. K1-3b, stasjon med kulvert under Hamarbukta 
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Nedenfor vises perspektiv (forslag til ny situasjon) og snitt (eksisterende og forslag til ny situasjon) for 

alt. K1-3b. For flere illustrasjoner henvises det til Fagrapport Byutvikling og knutepunkt. 

 
Figur 6-51: Hamar, alt. K1- 3b med kulvert under Hamarbukta, mulig utforming sett fra sør 

 
Figur 6-52: Hamar, alt. K1-3b med kulvert under Hamarbukta, mulig utforming sett fra nordøst 

 
Figur 6-53: Hamar, alt. K1-3b. Eksisterende stasjonsbygning til venstre 
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Figur 6-54: Prinsippsnitt, ny stasjon alt. K1- 3b, sett fra vest 

 
Figur 6-55: Hamar, alt.K1- 3b ved dagens stasjon, snitt igjennom hovedkulvert til plattformer 

 

 

 

Figur 6-56: Hamar, alt.K1- 3b, med kulvert under Hamarbukta, ved Kirkegata 

6.5.2 Knutepunktsutvikling 

Mye likt som for K1-2b. Dagens stasjonsplassering beholdes, og gjør det mulig å bygge videre på 
dagens kvartals- og sentrumsstruktur. Dette styrker byen og stasjonen som målpunkt. Stasjonen er 
nært nyregulerte utviklingsområder langs Mjøsa, på Espern og Tjuvholmen, og vil kunne bidra til å 
sikre utvikling av disse områdene som vil øke tetthet rundt knutepunktet. Den største forskjellen i 
forhold til K1-2b ligger i at det blir større områder i Hamarbukta som kan utvikles. 

For øvrig vises det til beskrivelse for K1-2b og til utarbeidet Fagrapport knutepunkt og byutvikling som 
beskriver og redegjør for fremtidige muligheter. 

Rapporten er rikt illustrert, men det presiseres at illustrasjonene må betraktes som scenariobaserte. 
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Figur 6-57: Hamar, alt.K1- 3b med kulvert under Hamarbukta, som viser områder for mulig vekst innenfor radius 
på hhv. 600 og 1200 m fra knutepunktet. De rosa feltene lengst inni Hamarbukta kan utvikles som byggetomter, 
men også forbli park 

6.5.3 Konstruksjoner 

I alt. K1-3b er kulverten under Hamarbukta og frem til tunnel den klart største konstruksjonen. I nordre 
del er konstruksjonen svært lik kulvertkonstruksjonen i alternativ 2b. Ca. 500 m av kulverten ligger i 
fjellskjæring som etableres helt tilsvarende som beskrevet i alternativ 2b. Eksisterende spor krysser ny 
trase og tilstrekkelig høyde under denne til at eksisterende spor kan holdes i drift på midlertidig bru.  
Sprengning under bru forutsetter spordisponering, men generelt kan arbeidet foregå uten større 
driftsforstyrrelser. Trase krysser for øvrig nært et tidligere industriområde (Nestlé) der anleggsområdet 
er begrenset og bygninger ligger nærmere enn normalt. Dette medfører en større risiko for skade på 
grunn av rystelser på disse bygningene. 
Over Hamarbukta bygges en kulvertkonstruksjon som er vanntett opp til flomsikker høyde. I enden 
mot Hamar stasjon er konstruksjonen over 50 m bred og er i dette alternativet utformet som et trau, 
dvs. uten tak.   

Det henvises til Teknisk hovedplan og utarbeidet Fagrapport for vei og konstruksjoner hvor det er gitt 
en mer detaljert forklaring på identifiserte konstruksjoner på strekningen. 

6.5.4 Kryssende veier og driftsveier 

Dette alternativet har i prinsippet de samme vegomlegginger som sporalternativ K1-2b.  

For nærmere beskrivelse og øvrige vegomlegginger vises det til utarbeidet Fagrapport for vei og 
konstruksjoner hvor det er gitt en mer detaljert forklaring på kryssende veger. Innenfor strekningen 
Åkersvika-Jessnes blir følgende veger berørt av sporalternativet: 
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Tabell 6-7 Veier som blir berørt av alt. K1-3b i Hamar kommune 

Hamar kommune Veg betegnelse Vegtiltak / type konstruksjon 

Fylkesveger: Fv.222 Stangevegen Overgangsbru for veg 

 Fv.74 Storhamargata Veg videreføres ikke over spor.  

 Fv.75 Nordvikvegen Eksisterende veg reetableres etter 

anleggsperioden. 

Kommunale veger: Åkersvikvegen (Kv.4093), Omlagt veg 

 Bryggavegen (Kv.3136) Veg videreføres ikke over spor. 

 GS-veg Brugata - 

Åkersvikvegen 

Utbedret gang og sykkelveg under spor ut til 

Vikingskipet. 

Private – og 

landbruksveger: 

Disenstrandvegen (Pv.3177) Deler av eksisterende veg legges om. 

 Sagvegen (Pv.99691) Deler av eksisterende veg legges om. 

 Espern-området 

(Pv.3935/Pv.97373) 

Ny veg til området i undergang 

 

6.5.5 Underbygning og utvalgte profiler  

Når det gjelder alt. K1-3b vil ny trasé gjennom Hamar i stor grad følge dagens bane, og det skal 
bygges ny forbindelse til Rørosbanen. Det vil være behov for tiltak i anleggsperioden for å sikre trafikk 
på dagens spor. Dette kan være spunt, høyt anleggsgjerde og midlertidig omlegging av dagens bane. 
Det er også aktuelt å vurdere annet materiale til frostsikring, for å unngå dyp uttrauing nær 
eksisterende bane.   

Alt. K1-3b senkes fra nordenden av stasjonen og går inn i fjelltunnel ca. 550 m lenger sør enn i alt. K1-
2b. Horisontalt krysser 3b eksisterende bane i stedet for å gå samme trasé, som gir en enklere 
anleggsgjennomføring i forhold til å opprettholde togtrafikken. Det blir betongkulvert som fylles igjen til 
nytt/opprinnelig terreng fra Hamarbukta til fjelltunnelen. De første ca. 2300 meterne av fjelltunnelen 
går under eksisterende bebyggelse. 

For begge alternativene, nord for Furuberget til parselldelet på Jessnes, vil begge ligge forholdsvis lavt 
i terrenget, og typisk tverrprofil vil være fjellskjæring med jordskjæring over. Traseen går uavhengig av 
eksisterende jernbane. 

6.5.6 Tunnel 

Antatte påhugg for fjelltunnelene er vurdert på bakgrunn av totalsonderinger i områdene. Samtlige 
foreslåtte rømningstunneler vil komme ut i dagen på et høyere nivå enn hovedtunnelen.  
For å oppfylle kravet om maksimalt 1000 m mellom hver rømningsvei må det etableres fire 
rømningstunneler.  
Det forventes at bergartene i tunnelen hovedsakelig er ulike skifere. Tunneltraseene er planlagt med 
10 m bergoverdekning. Under Presterud kan bergoverdekningen være noe mindre.  
Det vises til nærmere redegjørelse i Ingeniørgeologisk rapport.  
 
Det forventes at bergartene i tunnelen hovedsakelig er ulike skifere. Under Stormyra antas det at 
tunnelen vil gå gjennom syredannende svartskifer. Tunneltraseen er planlagt med minimum 10 m 
bergoverdekning. Under Stormyra, og under Presterud kan bergoverdekningen være noe mindre. 

6.5.7 Signal 

Signalanlegget på Hamar stasjon blir omfattende og dekker 11 togspor med 40 sporveksler. Det er en 
forholdsvis «trang» stasjon i lengderetning, noe som medfører at man i hovedsak gjør bruk av 150 m 
sikkerhetssone for å opprettholde samtidighet, men med de begrensninger på kjørehastighet inn på 
stasjonen som det medfører.  
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6.5.8 Behov for omlegging av eksisterende kabler og ledninger 

Alternativet vil gi en god del konflikter med eksisterende kabler og ledninger, særlig gjennom Hamar 
sentrum. Tilpassingen av Rørosbanen berører omtrent syv kryssinger med høyspenningskabler. 
Espern, stasjonsområdet og Tjuvholmen berøres med fire kryssinger, men også to traseer med 
langsgående høyspenningskabler. På nordsiden av Hamarbukta er det to (kryssende og delvis 
langsgående) høyspenningsgrøfter som berøres. Det vil også være ett viktig høyspennings luftstrekk 
som passeres på Jessnes. 
 
6.5.9 Grunnforhold 

Grunnforholdene er tilsvarende som for alt. K1-2b. Forøvrig vises det til egen fagrapport for en mer 
detaljert beskrivelse av de geologiske forholdene. 

6.5.10 Hydrologi og hydrogeologi 

De hydrologiske utfordringene knyttet til kryssingen av Åkersvika er beskrevet i egen hydrologisk 
rapport hvor minst mulige endring i de hydrauliske forholdene under dagens bru er anbefalt. 
Grunnvannstanden er gitt av vannivået i Mjøsa og kulvert som ligger dypere enn dette må sikres for 
inntrengning av vann. 
Ingen større bekker krysses nord for Åkersvika og urban avrenning er vurdert og håndteres av vann- 

og avløpsløsninger.  

Enkelte borede energibrønner finnes langs linjetraseen, generelt mens det i Hamar ligger to 
energibrønner ved Nordvikveien som ligger nærmere enn 10 m fra nytt dobbeltspor.  

6.5.11 Flom 

Alternativet ligger over kote +128 (flomsikker høyde) over Åkersvika, og det er derfor ikke behov for 
flomtiltak for å sikre sporet.  
For alt. K1-3b, fra Espern faller sporet med 2 ‰ forbi plattformene der laveste kote er +125,87. 
 
NVE godkjent flomhydrolog fra Rambøll Sweco, har i notat dokumentert at det ikke er grunnlag for å 
forvente at fremskrevne flomvannstander i Mjøsa vil øke. NVE har gjennom lovverk adgang til 
reguleringer som heller vil bidra til å redusere flomtoppene. Det vil sikres mot 200-årsflom ved å bygge 
flomsikring mot Mjøsa. 
Ved nordenden av plattform starter et lukket trau med vegger til kote +129,1. Dette i kombinasjon med 
flomluker på tvers av sporet vil gi rimelig stor sikkerhet for at tunnelen ikke fylles med vann ved en 
storflom. Flomlukene må lagres nær spor og kunne montere på ca. 2 dagers varsel. 
For nærmere redegjørelse omkring dagens flomsituasjon vises det til Teknisk hovedplan med 
tilhørende fagrapport knyttet til hydrologi samt tilleggsnotater som tar for seg flomsikring knyttet Hamar 
stasjon og tunneler, samt minimumshøyder for kryssing av Åkersvika. 
Forøvrig vises det til flomkapittelet for K1-2b. 
 
6.5.12 Vann og drenering 

For K1-3b planlegges følgende mht. vann og drenering: 
Vann- og avløpsledninger langs tilsving til Rørosbanen og inn mot stasjonsområdet må sikres med 
kulvert for infrastruktur ved krysninger. Der vann- og avløpsledninger kommer i konflikt med planlagt 
sporområde legges disse om utenfor banen. Etter stasjonsområdet og nordover dykker alternativet 
ned i kulvert. Dette gir utfordringer for kryssende vann- og avløpsledninger. Eksisterende spillvann 
pumpeledning fra Koigen pumpestasjon mot Tjuvholmen pumpestasjon, legges vest for spor på 
nødvendige partier, enten som sjøledning eller i kombinasjon sjøledning/landledning lagt i veg mot 
Espern. 
 
I dag er det store overvannsmengder som føres til Hamarbukta. Ved utfylling av bukta vil utløp fra 
overvannsledningene bli lukket. Å forlenge utløpene er krevende. For å ivareta overvannet, som har 
flere utløp, etableres en felles samleledning som ledes til et fordrøyningsområde. Ved store 
nedbørsmengder eller høy vannstand må dette vannet pumpes ut. Ved lav vannstand er det mulig å 
føre vannet ut under konstruksjon på strategiske steder.  
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6.5.13 Variant av alternativ K1-3b – strekningen ved Hamarbukta 

Det er utarbeidet en variant av kulvertløsningen over Hamarbukta for K1-3b. Varianten innebærer at 
kulverten forlenges mot sydøst, slik at kulverten starter ved plattformens nordende, og selve 
stasjonsfunksjonen legges over kulverttaket som en del av tunnelmunningen 

 
Figur 6-58 Variant K1-3b med maksimal kulvert som starter rett nord for plattformene (Utsnittet viser alt. K1-3b for 
sammenlikning) 

Hamar stasjon 

Stasjonsløsning for varianten med maks lokk, skiller seg fra alternativet K1-3b ved at selve 
stasjonsbygningen anbefales lagt oppå kulvertlokket i nordvestenden av plattformene. Hovedtilgang til 
plattformene blir fra jernbanekulvertens tak og ned på plattformene. Nedgangen vil få trapp, heis og 
rulletrapp. Mellom reisetorg og stasjonsbygning oppå kulvert vil det og være trapp, heis og rulletrapp. 
Eksisterende stasjonsbygning vil ikke bli berørt.  
Inngang nr. 2 er via kulvert ved Rørosbanens såkalte buttspor vis-à-vis Grønnegata. Kulverten har 
trapper i begge retninger opp til plattformene. Funksjoner for øvrig er som i alternativet. 
Sporplanen for denne varianten er den samme som for alternativet. 
 
Konstruksjoner 

Konstruksjonene er som for alternativet, bortsett fra kulvert under Hamarbukta. Kulverten over 
Hamarbukta vil i dette alternativet bygges helt frem til plattformene. På en strekning på ca. 100 m 
nærmest plattformene har den tre løp som skilles med innvendige vegger. Deretter har kulverten et 
løp med variabel bredde inntil bredden smalner ned til ca. 13 m tilpasset to spor. Fri bredde i overgang 
fra tre løp til ett løp er maksimalt ca. 30 m. Kulverten bygges på samme vis som beskrevet for 
alternativet.  
 
Flom 

Denne varianten innebærer at kulverten er flomsikker helt inn på stasjonsområdet. Flomsikring av 
sporene i stasjonsområdet må ivaretas på samme måte som i alternativet. Det må også vurderes 
hvordan tunnelen skal sikres mot inntrenging av vann ved ekstremflom (høyere enn 200-års flom). 
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Figur 6-59 Variant av alternativ K1-3b med maks lokk over kulvert (under Hamarbukta). Stasjonsadkomst fra lokk 
over sporende kulvert under spor 

 
Figur 6-60 Variant av K1-3b med kulvert under Hamarbukta med maks lokk, sett fra sør. Stasjonsadkomst fra lokk 
over sporene  
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6.6 Hamar kommune – K2-1a (midt) 

 
Figur 6-61: Åkersvika-Jessnes, alt. K2-1a 

Alt. K2-1a følger samme trasé som for K1 Åkersvika. Nytt dobbeltspor blir liggende på vestsiden av 
dagens fylling over Åkersvika. Gjennom Espern-området fortsetter den noe mot nord og går videre 
gjennom Østbyen og med åpen, dyp stasjon ca. 10-14 m under bakkenivå, liggende i området ved 
Vangsvegen, mellom Rådhuset i Hamar og CC stadion. Koblingen (tilsving) mot Rørosbanen 
etableres fra sør. Hamar stasjon får totalt syv spor; fem spor i bredden og de resterende to spor er 
plassert i lengderetning. Selve stasjonsområdet er forutsatt som åpen løsning. Nord for stasjonen 
bygges en 300 m lang kulvert før en går inn i fjelltunnel i området under dagens høgskole. Tunnelen 
fortsetter under Hamar vest og Furuberget og kommer ut ved Jessnes i samme område som 
alternativene i K1. Fjelltunnelen blir ca. 4400 m lang.    

Nytt dobbeltspor kobler seg på eksisterende Rørosbane ca. 250 m vest for brua over Flagstadelva og 
fortsetter med tre spor i eksisterende jernbanetrasé for Rørosbanen. Nytt spor følger eksisterende 
kotehøyde (+126,5-126,7) med to spor fram til der koblingen (tilsvingen) mot nord starter, og senkes 
ned under kryssing med Stangevegen og inn mot stasjonsområdet, mot Rørosplattformen på kote ca. 
+122,5. Det 3.sporet kobler seg på fyllingen over Åkersvika på kote +128 i en tilsving mot sør. 

Traseen gjennom stasjonsområdet har kurvatur for 120 km/t. Hastigheten begrenses av lengden på 
overgangskurvene og avstanden mellom sporveksler. Langs plattformene er sporene rettlinjet bortsett 
fra noen få meter i enden der det blir en svak kurve. Nord for stasjonsområdet er traseen videre 
dimensjonert for 250 km/t.  

Vertikalt ligger linja uten stigning over Åkersvika før den heller ned under Stangevegen for så å stige 
slakt opp til plattformområdet. Lengden på disse partiene er hhv. 500 og 300 m. Forbi plattformene 
ligger sporene uten stigning/fall før traseen heller slakt nedover rett etter stasjonsområdet og inn i 
tunnel.  
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Figur 6-62: Alt. K2-1a, Åkersvika – Hamar, med stasjonen 

 
Figur 6-63: Alt. K2-1a, Hamar stasjon plattformområde 
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Figur 6-64: Prinsipp for sammenkobling mot Rørosbanen 

6.6.1 K2-1a – Hamar stasjon 

Alt. K2-1a planlegges med fem gjennomgående spor til plattform. Det østligste sporet til plattform(er) 

for Rørosbanen er delt i tre segmenter, noe som gir mulighet for plass til to tog fra Røros (ett spor 

mindre enn i K1 og K3. Sørligste del av Rørosplattformen ligger sør for de andre plattformene fordi det 

ikke er plass til å føre den forbi CC stadion. De øvrige plattformene strekker seg ca. 150 m nord for 

Vangsvegen. De fem sporene brukes for IC-, region-, fjern- og godstog. Fire av sporene har 

forbindelse til Rørosbanen. Disse 4 forbindelsene kan benyttes av gjennomgående godstog og/eller 

passasjertog. Gjennomkjøringshastighet er 120 km/t. 

Sporplan 

Figuren viser sporplanen for Hamar stasjon i alt. K2-1a. 

 

Figur 6-65: Skjematisk sporplan for Hamar stasjon, alt. K2-1a. Det henvises til skjematiske sporplaner for flere 
detaljer 

Sporarrangementet ivaretar følgende funksjoner:  

 Passasjerutveksling for IC-tog til/fra Lillehammer og fjerntog Oslo–Trondheim.  

 Passasjerutveksling og vending av IC-tog til/fra Hamar, inklusiv mulighet for skjøting og deling 
av tog.  

 Passasjerutveksling og vending av persontog fra Rørosbanen.  

 Forbikjøring av godstog Oslo–Trondheim og andre saktegående tog i begge kjøreretninger.  
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 Kapasitetssterk tilknytting til Rørosbanen.  

 Magasinering og kryssing av tømmertog fra Sørli og Lillehammer over til Rørosbanen.  
 
Siden tilgjengelig areal er begrenset i bredden av Hamar rådhus og kjøpesenteret CC Stadion, er 
sporplanen utarbeidet med utgangspunkt i at det ikke er mulig å få plass til mer enn de fem påkrevde 
plattfromsporene i bredden. Det samlede sporbehovet løses ved å ha de dedikerte sporene til 
godstrafikk utenfor plattformområdet (spor 6-8).  
 
Gjennomgående tog benytter plattformspor 5 og 2. De midtliggende sporene, spor 3 og 4, er 
tilrettelagt for vending av IC-tog. I forlengelsen av spor 4 er et uttrekkspor (spor 41) som kan benyttes i 
forbindelse med skjøting og deling av togsett.  
 
Rørosbanens to plattformspor er begge til samme plattformkant. For at både spor 1a og spor 1b (som 
ligger etter hverandre), jfr. sporplan-figur over, skal kunne benyttes optimalt er man avhengig av en 
sikkerhetssone på 150 m (vist midt på plattformen).  
 
Forbikjøringssporet for godstog i retning Oslo (spor 6) plasseres i tunnel like nord for plattformene. 
Funksjonelt legges det til rette for at sørgående hovedspor kan benyttes som ventespor for tog som 
skal til Rørosbanen. Gjennomgående tog må da benytte spor 6, med noe kjøretidstap som 
konsekvens. Sporforbindelsen rett nord for plattform mellom spor 3 og 4 gjør det mulig å kjøre 
tømmertog til Rørosbanen via spor 3. Sikkerhetsavstandene skal være slik at det samtidig med denne 
togbevegelsen er mulig å kjøre tog til plattform i spor 2, eller gjennomgående tog i spor 4. 

Forbikjøringssporet for godstog i retning Trondheim (spor 7) plasseres sør for plattformområdet, og 
har tilsvarende funksjonalitet som spor 8 i K1. En kobling mellom Dovrebanen og Rørosbanen sør for 
selve stasjonen har vært et absolutt krav for dette alternativet. Færre spor i plattformområdet gjør at 
muligheten for magasinering av tog til/fra Rørosbanen vil bli utnyttet oftere i dette alternativet enn i K1.  
 
Tilgang til plattformer  

Hovedinngangen er fra et planlagt nytt reisetorg på sydsiden av Vangsvegen, mellom Hamar rådhus 
og CC stadion. Selve stasjonen ligger ca. 10 m under tilgrensende terreng, i en åpen grop. Det er 
planlagt trapper, rulletrapper og heis som ivaretar universell tilkomst. Inngang nr. 2 er fra Parkgata 
med trapper og heis. Høyden til terreng er større enn ved Vangsvegen, det er derfor foreslått lagt inn 
et mesaninplan. Rørosplattformen har en tredje nedgang med trapp fra Wergelands gate, helt i 
nordenden av plattformene, nord for CC Stadion. Dette er primært rømmingstrapper. 
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Figur 6-66: Alt. K2-1a, stasjon ved rådhuset. Det er lokk over plattformer fra Vangsvegen og nordover 

Nedenfor vises perspektiv (forslag til ny situasjon) og snitt (eksisterende og forslag til ny situasjon). 

For flere illustrasjoner henvises det til Fagrapport Byutvikling og knutepunkt. 
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Figur 6-67: Hamar, alt. K2-1a stasjon rådhuset sett fra øst 

 
Figur 6-68: Hamar, alt. K2- 1a stasjon rådhuset sett fra nord. Trapp til Rørosplattform øverst i bildet 

 
Figur 6-69: Hamar, alt. K2-1a, snitt gjennom hovedinngang 
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Figur 6-70: Hamar, korridor 2 midt, alt. K2-1a, stasjon rådhuset, snitt igjennom inngang ved Parkgata 

 

Figur 6-71: Hamar, alt. K2-1a, snitt ved sørenden av Rørosplattformen 

6.6.2 Knutepunktsutvilkling 

En stasjon ved Rådhuset som skissert åpner for fortetting langs Vangsvegen og utfylling av strukturen 
på begge sider av tiltaket. Andel lokk, og evt. type lokk, gir forbedrede kvaliteter med hensyn på 
sammenheng i sentrumsstrukturen. Alternativet gir muligheter for utvikling av arealer i dagens 
stasjonsområde, mens Østbyen brytes opp ved at mange bygg må rives.  

Alternativet påvirker relativt store boligområder tett på dagens sentrum. Bygging av lokk vil imidlertid 
kunne redusere de negative konsekvensene. Området tåler høyere tetthet enn det har i dag. 
Alternativet kan styrke denne delen av sentrum og skjerming av hull til spor og plattformer gjennom 
etablering av lokk kan gi mulighet til arbeidsplassintensiv næring og boliger. 

I alt. K2 og K3 vil det være mulig å benytte dagens sporområder til gatenett, parker og byrom. 

For øvrig vises det til utarbeidet Fagrapport knutepunkt og byutvikling som beskriver og redegjør for 
fremtidige muligheter. 

Rapporten er rikt illustrert, men det presiseres at illustrasjonene må betraktes som scenariobaserte. 
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Figur 6-72: Hamar, alt.K2-1a med stasjon ved Rådhuset, viser områder for mulig vekst innenfor radius på hhv. 
600 og 1200 m fra knutepunktet. De rosa feltene lengst inni Hamarbukta kan utvikles som byggetomter, men 
også forbli park og vann 

6.6.3 Konstruksjoner 

Fra Åkersvika til tunnel er det større mur og kulvertkonstruksjoner. Totalt er strekningen ca. 1,4 km.  
Frem til Stangevegen er det murkonstruksjoner til flomsikker høyde. Ved Stangevegen er høyde-
forskjellen ca. 8 m fra overkant spor til overkant veg. Det er da forutsatt at vegen ligger på kote 
+128.6. Høyden på støttemurene varierer fra ca. 10 m til ca. 20 m. 
Kulverten som begynner ved Vangsvegen er i alt 400 m lang derav 100 m som bygges innenfor 
påhugg.  Konstruksjonen skal her etableres for bæring av berg da tunnelen er svært bred og har liten 
overdekning. 
For denne korridoren er det også vurdert kulvertkonstruksjoner fra enden av plattformene og helt ned 
til Stangevegen. På store deler av strekningen er det opp mot 8 m fra overkant denne kulverten til 
terreng, mens taket rager opp over terreng ned mot Stangevegen. 
Det henvises til Teknisk hovedplan og utarbeidet Fagrapport for vei og konstruksjoner hvor det er gitt 
en mer detaljert forklaring på identifiserte konstruksjoner på strekningen. 

 
6.6.4 Kryssende veier og driftsveier 

Av viktige veger som berøres av dette alternativ gjennom Hamar, kan nevnes Vangsvegen, 
Stangevegen og St.Olavs gate. For nærmere beskrivelse og øvrige vegomlegginger vises det til 
utarbeidet Fagrapport for vei og konstruksjoner hvor det er gitt en mer detaljert forklaring på kryssende 
veger.  

Tabell 6-8 Veier som blir berørt av alt. K2-1a i Hamar kommune 

Hamar kommune Veg betegnelse Vegtiltak / type konstruksjon 

Riksveger: Rv.25 Vangsvegen Overgangsbru for veg 

Fylkesveger: Fv.222 Stangevegen Overgangsbru for veg 

 Fv.222 Brugata Høyde justeres inn i krysset med Stangevegen. 

 Fv.88 St. Olavs gate Saneres fra CC Stadion og fram til krysset ned 

Falsens gate. 

Kommunale veger: Åkersvikvegen (Kv.4093) Omlagt veg 

 Enggata Overgangsbru for GS 

 Parkgata Overgangsbru for veg 
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 Christies gate Avsluttes på vestsiden av stasjonsområdet. 

 Sverdrups gate Avsluttes på vestsiden av stasjonsområdet. 

Saneres over stasjonsområdet. 

 Falsens gate Avsluttes på vestsiden av stasjonsområdet. 

Saneres over stasjonsområdet. 

 Wergelands gate Overgangsbru for veg over stasjonsområdet som 

føres på østsiden av stasjonsområdet fram til 

Parkgata. 

 Welhavens gate Saneres på vestsiden av stasjonsområdet. 

Avsluttes på østsiden av stasjonsområdet. 

 Esperanto gata Avsluttes på østsiden av stasjonsområdet. 

 Briskebyvegen Føres inn på gang- og sykkelveg langs 

Stangevegen  

 Nedre Briskebyveg Krysset med Stangevegen stenges på grunn av 

brukonstruksjon. Avsluttes på østsiden av 

Stangevegen. 

 Østregate Overgangsbru for veg 

 GS-veg Brugata - 

Åkersvikvegen 

Utbedret gang- og sykkelveg under spor ut til 

Vikingskipet. 

Private – og 

landbruksveger: 

Disenstrandvegen (Pv.3177) Omlagt veg 

 Espern-området 

(Pv.3935/Pv.97373) 

Ny veg til området i undergang 

 

6.6.5 Underbygning og utvalgte profiler 

Ved Åkersvika krysser traseen både dagens Dovrebane og Rørosbane. Det skal også bygges ny 
forbindelse til Rørosbanen. Det vil være behov for tiltak i anleggsperioden for å sikre trafikk på dagens 
spor ved kryssing og nærføring med eksisterende bane. Dette kan være spunt, høyt anleggsgjerde og 
midlertidig omlegging av dagens bane.  
Gjennom Hamar går K2 i dyp skjæring med bebyggelse tett inntil på begge sider og mange kryssende 
veger og annen infrastruktur. En del veger må stenges i anleggsperioden. Det er fjell med noe 
løsmasser på toppen. For å minimere inngrepet, planlegges det støttemurer på hele strekningen.  
Etter stasjonen ved rådhuset går traseen rett inn i fjelltunnel. På de første 2900 m er det bebyggelse 
over fjelltunnelen.  
Nord for Furuberget til parselldelet på Jessnes ligger banen forholdsvis lavt i terrenget, og typisk 
tverrprofil vil være fjellskjæring med jordskjæring over. Traseen går uavhengig av eksisterende bane. 

6.6.6 Tunnel 

Alternativet inkluderer en lokk-løsning fra stasjonsplattformen frem til påhugget for fjelltunnelen. Den 
går under områder med tett bebyggelse og dyrket mark, hvor det er relativt flat topografi.  
 
Det er for alternativet foreslått fire rømningstunneler, der den ene kan benyttes som tverrslag i 
anleggsfasen.  
Det forventes at bergartene i tunnelen hovedsakelig er skifer. Tunnelen vil gå under sykehuset med 
ca. 10 m bergoverdekning. Ved Greveløkka skole og Ankerskogen bad antas det at tunnelen vil møte 
på bergarten svartskifer. Tunneltraseen er planlagt med minimum 10 m bergoverdekning.  

6.6.7 Signal 

Signalanlegget på Hamar stasjon i dette alternativet blir omfattende og dekker 10 togspor med 36 
sporveksler. Det er forholdsvis «trang» stasjon både i bredde- og i lengderetning noe som medfører 
hovedsak bruk av 150 meter sikkerhetssone for å opprettholde samtidighet, men med de 
begrensninger på kjørehastighet inn på stasjonen det medfører.  
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6.6.8 Behov for omlegging av eksisterende kabler og ledninger  

Alternativet vil gi ganske mange konflikter med eksisterende kabler og ledninger. Noen 
enkeltkryssinger gjennom Bekkelaget og på Jessnes, men særlig gjennom Hamar sentrum. 
Tilpassingen av Rørosbanen berører syv til åtte kryssinger og nærføringer med høyspenningskabler. 
Traseen gjennom Espern, Østbyen og videre til tunnel vil berøre 12-14 kryssinger og nærføringer. 
Spesielt Østregate, Enggata og Vangsvegen er viktige føringsveger for kabeletatene. I Vangsvegen 
har også Telenor viktige hovedkabler til Hamar sentrum.  
Det vil også være ett viktig høyspennings luftstrekk som passeres på Jessnes. 

6.6.9 Grunnforhold 

I området for planlagt stasjonsplassering i K2 domineres grunnforholdene av oppfylte masser over 
antatt friksjonsmasser, hovedsakelig middels fast til fast lagret. Det er ikke tatt opp prøver av 
massene, men sonderingsresultatene tyder på lagdelte friksjonsmasser med lag av silt, sand og grus 
med varierende sonderingsmotstand. Dybden til fjell varierer fra ca. 3-9 m under terreng.  

Ved CC-Stadion er det registret torv med mektighet opp mot 3,5 m, og stedvis løse masser ned til fjell 
ca. 10 m under terreng. På Fuglesethmyra er torvdybden stort sett mindre enn 1 m. 
Grunnvannstanden er tidligere registrert i dybde 2 m under terreng ved CC-Stadion. 

Strekningen fra Åkersvika og til påhugget ligger i dypt betongtrau/åpen kulvert langs det meste av 
strekningen. Strekningen går gjennom kalkstein og skifer, og det må forventes at det påtreffes 
svartskifer/alunskifer. Det vil være behov for sikring av bergskjæringene. Det vil også være behov for 
injeksjon langs deler av strekningen på grunn av svartskifer. Ved tunnelportalen ved Høgskolen i 
Hedmark er det ca. 12 m bergoverdekning. Forskjæringen ved Jessnes går gjennom kalkholdig skifer. 

Det vises for øvrig til beskrivelse for alt. K1-2b i kap. 6.4. 

6.6.10 Hydrologi og hydrogeologi 

Ingen bekker krysses av dagstrekningen gjennom Hamar sentrum. I Hamar ligger det flere 
energibrønner langs tunneltraseen som ligger nærmere enn 10 m fra foreslått trasé. På dag-
strekningen én med avstand på 20 m. Løsmassene i området har begrenset grunnvannspotensiale. 

6.6.11 Flom 

Alternativet ligger alle steder over kote +128 frem til og over bru over Åkersvika, hvor det ikke er 
behov for flomtiltak for å sikre sporet. Umiddelbart etter brua heller sporet med 17 ‰.   
Det vil for dette alternativet bygges flomsikring mot Mjøsa med tett trau med betongkrone med 
overkant kote +128 som permanent sikring mot 200 års flom. Tiltaket starter umiddelbart etter at 
koblingen (tilsvingen) mot Rørosbanen er i tilstrekkelig avstand fra det nye dobbeltsporet. Tilsvarende 
trau bygges langs tilsving fra nord. Ved enden av begge trauene bygges det innfestinger for 
ettermonterbart flomvern. 
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Figur 6-73: Flomvern sett fra spor 

Prosjektet vil utføre ytterligere risikovurderinger for å avdekke om det skal legges en mindre risiko til 
grunn for permanent eller ettermonterbar sikring mot flom.  
 
For nærmere redegjørelse omkring dagens flomsituasjon vises det til Teknisk hovedplan med 
tilhørende fagrapport knyttet til hydrologi samt tilleggsnotater som tar for seg flomsikring knyttet Hamar 
stasjon og tunneler, samt minimumshøyder for kryssing av Åkersvika. 
 
6.6.12 Vann og drenering 

Overvann fra ca. ved Stangevegen og nordover mot påhugg tunnel, oppsamles i linjegrøft og føres til 
nye pumpestasjoner for overvann. Disse vil pumpe overvannet til eksisterende overvannsledninger 
vest for ny jernbane.  
 
Alt. K2-1a skaper en kløft som deler byen og det tilhørende vann- og avløpssystemet i to. Dette byr på 
spesielle utfordringer i området mellom Stangevegen og Vangsvegen. Det er i denne fasen sett på 
mulige måter å opprettholde funksjonene til kommunens vann- og avløpsledninger, men mer detaljerte 
mengdeberegninger for avløpsvannet eller nøyaktige høyder og fallforhold på eksisterende anlegg og 
dimensjoner må sees på i neste planfase.   
 
Det ligger kommunale vann- og avløpsledninger i alle veger som krysser det planlagte jernbanesporet. 
Noen av disse vegene er tenkt fjernet og noen veger har for liten klaring til jernbanesporet til at de kan 
benyttes til fremføring av vann- og avløpsledninger. Det er derfor tatt sikte på å samle en del av 
traseene i færre kryssinger over jernbanesporet.  
 
For nærmere beskrivelse av de konkrete endringer knyttet til vann- og avløpsledninger, vises det til 
Teknisk hovedplan.  
 
Mot Rørosbanen blir det en del mindre omlegginger av eksisterende VA-ledninger som kommer i 
konflikt med det planlagte sporet. Disse omleggingene er i all hovedsak parallellforskyvninger av 
eksisterende VA-anlegg noen meter østover og ut av det nye sporet. 
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6.6.13 Variant av alternativ K2-1a – «Mellomlokk», strekningen Østbyen-Rådhuset 

Det er skissert to varianter med lokk over traseen gjennom Østbyen i K2. Den ene varianten kalt 
"Mellomlokk" innebærer et kort lokk i området ved Østre gate. Den andre varianten kalt "Maks lokk" 
innebærer et lengre lokk. Nedenfor en beskrivelse av variant «Mellomlokk». For beskrivelse av «Maks 
lokk» vises det til Fagrapport knutepunkt og byutvikling.  
 
Denne varianten har samme stasjonsløsning som alternativet uten lokk med alle stasjonsfunksjoner 
lagt til samme sted, som beskrevet over. Varianten skiller seg fra alternativet ved at det er et lokk over 
sporene fra Rørosplattformens søndre inngang og til Welhavens gate/Østre gate. 

 

 

Figur 6-74 Hamar, alt. K2-1a, variant «Mellomlokk», mulig utforming 
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Figur 6-75 Hamar, alt. K2-1a, variant «Mellomlokk» – mulig utforming 

Konstruksjoner 

Varianten er som alternativet bortsett fra at følgende konstruksjoner utgår: 

 Overgangsbru for kommunal veg (Wergelands gate)  

 Overgangsbru for kommunal veg (Østre gate) 

Disse og støttemurskonstruksjonene i samme område erstattes av en kulvert med total lengde ca. 140 
m og ca. 42 m bredde. Kulverten bygges med konstant høyde med overkant tak ca. 9 m over spor.  
Ved Østre gate blir overkant kulvert liggende nær terreng, mens det i området ved enden av 
Rørosbanen er over 7 m fylling på taket.  
Kulverten bygges med tre løp adskilt med vegger som har minimum 3,6 m fri avstand til spor.  
 
6.6.14 Mulig videre optimalisering av sporplan i K2 

Det er vurdert en mulig variant av sporplan for alt. K2-1a hvor man trekker ventesporet i nord (spor 6) 
helt ut av tunnelen. Spor 6 blir da liggende mellom tunnelmunningen, og sporsløyfene blir da liggende 
inne i tunnelen, så nær Hamar stasjon som mulig. For nærmere beskrivelse av denne optimalisering 
vises det til teknisk hovedplan.  
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6.7 Hamar kommune – K3-3 (øst) 

 
Figur 6-76: Alt. K3-3 Åkersvika – Jessnes 

Traseen går fra Stangesida ut i Åkersvika på østsiden av dagens spor, imotsetning til K1 og K2 som 
ligger på vestsiden av dagens fylling. Midtveis ut i Åkersvika svinger det nye dobbeltsporet mot nord 
og krysser Stangevegen. Stangevegen heves i bru over sporet. Sporet blir liggende på flomsikker 
høyde (kote +128) over Åkersvika og stiger svakt fra Åkersvika og nordover gjennom stasjonsområdet 
ved Vikingskipet for å få nok høyde over Vangsvegen, som skal krysse under. Stasjonen ligger nær 
Vikingskipet og berører sidebygget som bl.a. inneholder Hamar brannstasjon. Horisontalt er sporet 
lagt i en kurve rundt området Disen slik at kun utkanten av bebyggelsen blir berørt. Linja går nær 
randsonen til Åkersvika, nord for Vangsvegen. Videre over jordene på Børstad og Tommelstad og inn i 
en ca. 4200 m lang fjelltunnel, som starter rett syd/øst for Furnesvegen. Tunnelen går videre under 
bebyggelsen ved Stavsberg og deretter Furuberget, for så å komme ut på Jessnes i samme område 
som alternativene i K1 og K2. Minste horisontalkurve på hovedsporene er 400 m, og hastigheten er 90 
km/t gjennom stasjonsområdet. 

Ny bane kobler seg på eksisterende Rørosbane ca. 120 m øst for kryssingen under E6. Her legges et 
nytt spor ved siden av dagens, ca. på kote +126,5. Omtrent halvparten av strekningen over 
Midtstranda har allerede to spor. Nytt spor er lagt noe høyere enn dagens spor som ligger på kote 
+125-126 langs Midtstranda, av hensyn til 100-årsflom, kote +126. Det er altså forutsatt noe lavere 
krav til oppetid for Rørosbanen enn Dovrebanen som er sikret mot 200-årsflom.  
 
To spor i koblingen (tilsvingen) mot sør løftes over Åkersvikvegen som krysser like vest for 
Flagstadelva, og kobler seg inn mot Rørosplattformen på stasjonens østside på ca. kote +129.  
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Figur 6-77: Alt. K3-3, Åkersvika – Vikingskipet 

 
Figur 6-78: Alt. K3-3 Vikingskipet stasjon sett sydfra 
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Figur 6-79: Alt. Kr-3 Vikingskipet stasjon, sett mot nord 

 
Figur 6-80: Prinsippskisse for sammenkobling med Rørosbanen 
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Figur 6-81: Alt. K3-3, fra Vikingskipet-Tommelstad (tunnelpåhugg øverst til høyre) 

6.7.1 K3-3 – Hamar stasjon 

Alt. K3-3 foreslår ny Hamar stasjon ved Vikingskipet. Stasjonen ligger på kote ca. +129,5 dvs. 3-3,5m 

høyere enn terrenget rundt. Sammen med at stasjonen stiger med 2 ‰ mot øst kommer man over 

Vangsvegen med mindre omlegging av planlagt ny veg og høyere i terrenget gjennom Børstad. 

Stasjonen er lagt med tilstrekkelig radius slik at nytt dobbeltspor blir ført best mulig rundt Vikingskipet 

og rundt Disen. Stasjonen planlegges med 6 gjennomgående spor til plattform. De benyttes til alle 

typer tog, IC-, region-, fjern- og godstog. Tre av sporene har forbindelse til Rørosbanen. Det er et 

syvende spor primært for gods, på nordsiden av sporgruppen med plattformer. 

Gjennomkjøringshastighet er over 100 km/t. 

Sporplan 

Figuren viser sporplanen for Hamar stasjon i alt. K3-3.  
 

 
Figur 6-82: Skjematisk sporplan for Hamar stasjon alt. K3-3. Det henvises til skjematiske sporplaner for flere 
detaljer 

Sporarrangementet ivaretar følgende funksjoner:  

 Passasjerutveksling for IC-tog til/fra Lillehammer og fjerntog Oslo–Trondheim.  

 Passasjerutveksling og vending av IC-tog til/fra Hamar  
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 Passasjerutveksling og vending av persontog fra Rørosbanen.  

 Forbikjøring av godstog Oslo–Trondheim og andre saktegående tog i begge kjøreretninger.  

 Magasinering og kryssing av tømmertog fra Sørli og Lillehammer over til Rørosbanen.  

 
Spor 3 og spor 6 er primære spor for gjennomgående tog. Spor 4 og 5 er midtliggende spor tilrettelagt 

for vending av IC-tog.  

Dette alternativet har ikke kobling i nord mellom Dovrebanen og Rørosbanen. Konsekvensen av dette 
er et økt sporbehov, da det for godstog mellom Hove/Lillehammer og Elverum/Røros vil være 
nødvendig å skifte loket rundt togstammen. Skiftingen er primært tenkt gjennomført i spor 8, men for 
kortere tømmertog kan spor 2 benyttes. Loket vil måtte gå rundt i hovedsporet og beslaglegger 
dermed sporkapasitet for framføring av øvrige tog på Dovrebanen.  
 
Spor 9 og spor 10 vil være magasineringsspor for tog til/fra Rørosbanen og også fungere som 
kryssingsspor for Rørosbanen. Kravet til kapasitetssterk kobling mellom Dovre- og Rørosbanen 
oppfylles ikke i samme grad som for øvrige alternativer da antall spor i plattformområdet ikke fullt ut 
kompenserer for manglende kobling mellom de to banene. Dette er først og fremst en ulempe for 
tømmertrafikk mellom Hove og Elverum.  
 
Forbindelse mellom Rørosbanen og de sørgående sporene (5, 6 og 7) nordøst for plattformområdet er 
noe som kunne gitt denne sporplanen mer fleksibilitet i forbindelse med håndtering av 
avvikssituasjoner. Linjeføringen tillater ikke at det kan etableres slike forbindelser uten å avvike fra 
føringer for spordesign og valg av sporkomponenter.  
 
Tilgang til plattformer 

Hovedatkomst er lagt til nordenden av plattformene i forlengelsen av Sagvegen. Her er det en 
hovedkulvert (b=13m) med trapper og heis som sikrer universell tilgjengelighet. I tillegg er det ramper 
med nødvendig helning som sikrer god tilgjengelighet for reisende. Nytt reisetorg er lagt på vestsiden 
av sporene. Denne kulverten er også en viktig forbindelse mellom byen og Vikingskipet. 

Drøyt 100m mot sør i den motsatte ende av Rørosplattformen er det en kulvert med trapper til alle 
plattformer. Helt i vestenden av plattformene er det kulvert med kjøreveg til Vikingskipet. Her er det 
også lagt trapper til de to hovedplattformene.  

Det er laget en løsning med to kjøreveger til Vikingskipet for å sikre god tilgjengelighet. De to 
personkulvertene og vegkulverten i vest antas å ha kapasitet til å ta unna relativt store antall personer 
ved større arrangement i Vikingskipet.  

Mange skal til stasjonen, men de fleste antas skal retning sentrum. Vikingskipet har kapasitet til 10 
000 – 20 000 tilskuere avhengig av type arrangement. Det er foreløpig ikke gjennomført simuleringer 
av situasjon med arrangementsslutt i Vikingskipet. 
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Figur 6-83: Alt. K3-3 Hamar stasjon ved Vikingskipet 

Nedenfor vises perspektiv (forslag til ny situasjon) og snitt (eksisterende og forslag til ny situasjon). 
For flere illustrasjoner henvises det til Fagrapport Byutvikling og knutepunkt. 
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Figur 6-84: Alt. K3-3 Hamar stasjon ved Vikingskipet, sett fra nordvest 

 
Figur 6-85: Alt. K3-3 Hamar stasjon ved Vikingskipet, sett fra nord.  

 
Figur 6-86: Alt. K3-3 Hamar stasjon ved Vikingskipet, hovedadkomst sett fra vest 
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6.7.2 Knutepunktsutvikling 

En stasjon ved Vikingskipet gir ingen direkte kobling til Hamars sentrumsstruktur. Området ligger for 
langt fra, og utgjør nærmest en egen del av byen både på grunn av manglende kobling til byens 
nettverk, men også på grunn av topografiske forhold. Alternativet åpner derfor for å spekulere i om 
dette er et nytt bydelssenter med forankring mot områder øst for Hamar, slik at Ridabu, Ottestad og 
Stange på et vis trekkes nærmere byen. Dette gir selvsagt også utfordringer i forhold til gangavstand. 
Tilknytting til bystrukturen bør være slik at utvikling av en bydel med mindre bilbruk er mulig. Her vil 
sammenhengene til byens nettverk av gater være noe begrenset. Stasjonen får mindre kontakt med 
dagens sentrum og det må etableres bedre ruter for de fleste trafikkgrupper. 
Utvikling av et knutepunkt ved Vikingskipet gir ensidig henvendelse og en utvikling med færre 
møtepunkt enn de omkringliggende bydelene. Området tåler utbygging med høy tetthet. 
I alt. K2 og K3 vil det være mulig å benytte dagens sporområder til gatenett, parker og byrom. 

For øvrig vises det til utarbeidet Fagrapport knutepunkt og byutvikling som beskriver og redegjør for 
fremtidige muligheter. 

Rapporten er rikt illustrert, men det presiseres at illustrasjonene må betraktes som scenariobaserte. 

 

Figur 6-87: Hamar, alt.K3-3 med stasjon ved Vikingskipet, viser områder for mulig vekst innenfor radius på hhv. 
600 og 1200 m fra knutepunktet 

6.7.3 Konstruksjoner 

I denne korridoren skal det bygges ny overgangsbru for Fv. 222 ved Åkersvika.  Brua er ca. 400 m 
lang og ligger delvis i samme trasé som eksisterende Fv. 222. Plasseringen er av hensynet til 
Åkersvika naturreservat. Brua får gang- og sykkelfelt og bruoverbygningen er totalt ca. 14 m bred. I alt 
har brua 14 spenn med typisk spennvidde 30 m.  

Over Åkersvika skal det også bygges en større bru for nytt dobbeltspor rett vest for Stangevegen. 
Brua er totalt ca. 110 m lang og ca. 23 m bred. Bredden skyldes delvis at det er tre spor over brua og 
delvis at sporavstanden er stor mellom to av sporene. Det bygges i alt 4 stk. pilarer i vann i tillegg til 
landkar på fyllinger. 

Det henvises til Teknisk hovedplan og utarbeidet Fagrapport for vei og konstruksjoner hvor det er gitt 
en mer detaljert forklaring på identifiserte konstruksjoner på strekningen. 
 
6.7.4 Kryssende veier og driftsveier 

Av viktige veger som berøres av dette alternativ gjennom Hamar, kan nevnes Vangsvegen, 
Stangevegen, Åkersvikvegen og Furnesvegen. For nærmere beskrivelse og øvrige vegomlegginger 
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vises det til utarbeidet Fagrapport for vei og konstruksjoner hvor det er gitt en mer detaljert forklaring 
på kryssende veger.  

Tabell 6-9 Veier som blir berørt av alt. K3-3 i Hamar kommune 

Hamar kommune Veg betegnelse Vegtiltak / type konstruksjon 

Riksveger: Rv.25 Vangsvegen Veg under ny jernbanebru. Vangsvegen 

senkes i krysningspunktet. 

Fylkesveger: Fv.222 Stangevegen Overgangsbru for veg 

 Fv.222 Furnesvegen Veg reetableres over kulverttak i 

byggeperioden. 

Kommunale veger: Åkersvikvegen (Kv.4093) Omlagt veg under Rørosbanen. 

 Just Brochs gate Krysset med Vangsvegen stenges. 

Østre del av gata saneres. 

 Peder Nilsens gate Østre del av gata saneres. 

 Ny Åkersvikvegen i gammel 

Rørostrasé 

Ny veg mellom Stangevegen og 

Brugata. 

 Ny adkomstveg på nordsiden av 

stasjonsområdet. 

Ny veg inkl. busstopp og 

korttidsparkering. 

 Ny vegforbindelse fra vest under spor. Ny veg under spor til Vikingskipet fra 

nordvest. 

Private – og 

landbruksveger: 

Disenstrandvegen (Pv.3177) Tiltak ivaretas i neste planfase. 

 Sagvegen (Pv.99691), Østre del av gata saneres. 

 Espern-området (Pv.3935/Pv.97373) Ny veg til området fra rundkjøring. 

 

6.7.5 Underbygning og utvalgte profiler 

Mellom Ottestad og Åkersvika ligger traseen lavt i terrenget. Det er lite fjell i dagen, og typisk tverrprofil 
vil være fjellskjæring med jordskjæring over. Traseen går uavhengig av eksisterende bane. 

Ny stasjon ved Vikingskipet kan bygges uten å berøre Dovrebanen, mens den nordre delen vil berøre 
Rørosbanen, og det skal bygges ny forbindelse til denne. Det vil være behov for tiltak i 
anleggsperioden for å sikre trafikk på dagens spor. Dette kan være spunt, høyt anleggsgjerde og 
midlertidig omlegging av dagens bane. Det er også aktuelt å vurdere annet materiale til frostsikring, for 
å unngå dyp uttrauing nær eksisterende bane.  

Nord for Furuberget til parselldelet på Jessnes ligger banen forholdsvis lavt i terrenget, og typisk 
tverrprofil vil være fjellskjæring med jordskjæring over. Traseen går uavhengig av eksisterende bane. 

6.7.6 Tunnel 

Tunnelen har portalåpning ved Furnesvegen i sør og rett nord for Vikervegen i nord. Fjellpåhugg i sør 
og nord ligger like ved de samme nevnte steder. Påhuggene til foreslåtte rømningstunneler ligger alle 
høyere enn hovedtunnelen. Det er for alt. K3-3 foreslått fire rømningstunneler for å oppfylle kravet om 
maksimalt 1000 m mellom hver rømningsvei.  
Det forventes at bergartene i tunnelen hovedsakelig er ulike skifere, tunnelen kan påtreffe svartskifer 
der den går gjennom fjellformasjonen Bjørgeformasjonen.  
 
6.7.7 Signal 

Signalanlegget for stasjonen i K3-3 blir omfattende og dekker 10 togspor med 33 sporveksler. Det er 
forholdsvis «trang» stasjon i lengderetning noe som medfører hovedsak bruk av 150 m sikkerhetssone 
for å opprettholde samtidighet, men med de begrensninger på kjørehastighet inn på stasjonen det 
medfører. Dette alternativet har en vesentlig negativ løsning for togframføringen da det ikke er planlagt 
med kobling (tilsving) fra Rørosbanen og mot nord. 
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6.7.8 Behov for omlegging av eksisterende kabler og ledninger  

Av alternativene gjennom Hamar sentrum gir dette trolig minst (men ikke ubetydelig) konflikter med 
eksisterende kabler og ledninger.  
I dette alternativet vil det særlig være en del langsgående høyspenningskabler (Åkersvikvegen) som 
må legges om i sin helhet. Det vil også være to viktige høyspennings luftstrekk som passeres sør for 
Barstad og ett på Jessnes. I Stangevegen, Vangsvegen og Furnesvegen krysses eksisterende 
høyspenningskabler. 

6.7.9 Grunnforhold 

Tidligere grunnundersøkelser i området ved Vikingskipet viser at original grunn består av opp til 12 m 
sand over et lag med silt. Videre er det morene over fjell. Dybden til fjell varierer i hovedsak fra 20-25 
m under terreng sentralt i området, avtakende mot nord/nordvest. 

I området ved Disen og nordover mot tunnelpåhugget viser totalsonderingene varierende sonderings-
motstand. På grunnlag av sonderingene vurderes løsmassene å bestå av lagdelte friksjonsmasser av 
silt, sand og grus med antatt morene i varierende mektighet ned mot fjell. 

Alternativet går gjennom Disen og over jordene ved Børstad og Tommelstad gård. Her blir det noe 
fylling og fortrinnsvis løsmasseskjæring. Det vil bli noen bergskjæring gjennom mindre koller med 
kalkstein som står igjen på jordene. Det forventes raskt god bergoverdekning etter påhugg for 
bergtunnel fram til Jessnes. Forskjæringen ved Jessnes går gjennom kalkholdig skifer. 

Det vises for øvrig til beskrivelse for alt. K1-2b i kap. 6.4. 

6.7.10 Hydrologi og hydrogeologi 

I hovedsak drenerer nedbørfeltene vest av linjetraséen, østover mot Flagstadelva. Ingen større bekker 
eller større nedbørfelt krysses. Drenering ned til sporet er vurdert, og vil bli håndtert ved vann- og 
avløpsledninger.  
 
I de sørlige delene mellom Åkersvika og Børstad består løsmassene av begrenset 
grunnvannspotensial. Herfra og mot tunnellinnslaget i nord, går linjen i morenemasser med begrenset 
grunnvannspotensial. Det er begrenset med borede energibrønner langs det nye sporet. Den 
nærmeste ligger ved Tommelstad, men 50 m unna. 

6.7.11 Flom 

På denne strekningen er det ingen bekker som krever spesielle tiltak. Nytt spor og stasjonsområdet vil 
ligger over flomsikker høyde (kote +128). På strekningen vil det bli etablert kryssende veger samt 
kryssinger under spor til plattformer. Disse vil bli sikret for 100 eller 200 års flom. I utgangspunktet vil 
minst en kjøreveg og undergang med heis sikres for 200 års flom. 

Rørosbanen føres i ny bru over Flagstadelva. Det er flom i Mjøsa som er dimensjonerende for brua 
over Flagstadelva, men dagens spor og tilgjengelig plass vil være førende for sporhøyder. Det er 
forutsatt at Rørosbanen kan ha noe større aksept for stengning ved flom enn Dovrebanen på grunn av 
mindre trafikk.  

For nærmere redegjørelse omkring dagens flomsituasjon vises det til Teknisk hovedplan med 
tilhørende fagrapport knyttet til hydrologi samt tilleggsnotater som tar for seg flomsikring knyttet Hamar 
stasjon og tunneler, samt minimumshøyder for kryssing av Åkersvika. 
 
6.7.12 Vann og drenering 

Overvann sør for profil øst for Tommelstad oppsamles i linjegrøft og føres sørover. Overvann i 
linjegrøft avledes til ny overvannsledning ved Disen, nord for Vangsvegen og til eksisterende 
overvannssystem ved Vikingskipet.  
Overvann nord for profil øst for Tommelstad føres til ny pumpestasjon for overvann. Dette fordi 
eksisterende overvannskulvert kommer i konflikt med ny jernbane. Overvannet pumpes under ny 
jernbane og føres til Flagstadelva.  
Eksisterende ledninger ved Stangevegen ved Stangebrua til Åkervsikvegen/Vangsvegen legges ut av 
spor og sikres med kulvert for teknisk infrastruktur ved kryssing av spor.  



 

  

  

 

146 
 

Pumpestasjon spillvann nord for Vangsvegen må flyttes ut av spor og vann- og avløpstraseen legges 
om  
Kommunal trasé og fjernvarme i Sagveien legges om og pumpestasjon må flyttes. 

6.7.13 Variant av alt. K3-3 Fylling vest 

Fylkesmannen har gitt signaler om at fylling for ny bane over Åkersvika vil være betydelig mindre 
skadelig for naturmiljøet hvis den blir lagt på vestsida av dagens fylling, altså i prinsippet slik det er 
foreslått for K1 og K2. Hvis man etablerer fyllingen over Åkersvika på vestsiden av eksisterende spor, 
vil det nye sporet måtte krysse det eksisterende sporet på to steder – en på hver side av Åkersvika. 
Det innebærer en mer komplisert anleggsgjennomføring, men det er vurdert at dette er 
gjennomførbart. Denne variant er konsekvensutredet, jfr. kap. 8. 

6.7.14 Mulig optimalisering av sporplan i K3-3  

Den geometriske sporplanen for korridor øst kan ha optimaliseringspotensiale. Det er forhold i 
geometrien som bør utbedres i detaljplanfasen. Forbedringstiltakene for alternativ K3-3 følges opp i 
neste planfase. Optimaliseringspotensialet ligger i vurderinger av sporlengder, sporveksler og 
sporavstand. 
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6.8 Andre forhold i Hamar kommune 
6.8.1 Jernbanemuseet 

Det har vært et ønske om å opprettholde Jernbanemuseet med tilkobling via spor slik dagens bane 
tilbyr. Inntil nytt dobbeltspor etc. er etablert og operativt, da tidligst i 2024, vil eksisterende 
jernbanetrasé være i drift. Det har i forbindelse med planprosessen til nå kommet inn ulike innspill og 
ønsker fra ulike aktører/parter om hva som bør skje med dagens jernbanetrasé, jfr. også kap. 16.3. 
Det er i denne planfasen ikke tatt konkret stilling til fremtidig tilkobling, eller evt. ny lokalisering av 
jernbanemuseet. Men det er foretatt noen innledende vurderinger. Foreløpige vurderinger tilsier at en 
sportilkobling nordover er lite hensiktsmessig av flere årsaker, og at en sportilknytning sydover er 
mulig. Dette vil bli nærmere vurdert i neste planfase, når valg av nytt dobbeltspor er gjort, i samarbeid 
med Jernbanemuseet og Hamar kommune. 

6.8.2 Skibladnerbrygga 

Skibladnerbrygga er lokalisert slik at det er behov for flytting dersom trasé K1 vest vedtas. Det er i 
denne planfasen ikke tatt konkret stilling til fremtidig lokalisering av ny brygge. Inntil anleggsarbeider 
for nytt dobbeltspor etc. starter, omkring 2020 for dette området, vil bryggen kunne være i bruk. Det 
har i forbindelse med planprosessen til nå kommet inn ulike innspill og ønsker fra ulike aktører/parter 
om hvor ny brygge bør plasseres. Alle forslag har plassering omkring Tjuvholmen. Nærmere 
plassering vil redegjøres for i neste planfase. Det kan bli aktuelt med en separat detaljregulering for 
plasseringen av ny brygge.  

6.8.3 Koigen og tapte friarealer 

Koigen er lokalisert slik at det er behov endring dersom trasé K1 vest vedtas. Ved valg av alternativ 
K1-3b kan friområdet på Koigen gjenskapes på dagens tomt etter anleggsperioden og i tillegg få tilført 
areal ved at dagens jernbane legges ned. Ved valg av alternativ K1-2b må en del av friområdet som 
omdisponeres til dobbeltspor kompenseres for i nærliggende områder og da mulig ved utfylling i 
Mjøsa. Det er i denne planfasen ikke tatt konkret stilling til fremtidig bruk av arealet. Inntil 
anleggsarbeider for nytt dobbeltspor etc. starter, omkring 2020 for dette området, vil området kunne 
brukes. Nærmere redegjørelse for Koigen og friområdet i Hamarbukta vil skje i neste planfase.  

6.8.4 Småbåthavna 

Småbåthavna i Hamarbukta er lokalisert slik at det er behov for flytting dersom K1 anbefales. Det er i 
denne planfasen ikke tatt konkret stilling til småbåthavna. Inntil anleggsarbeider for nytt dobbeltspor 
etc. starter, omkring 2020 for dette området, vil småbåthavna kunne være i bruk. Nærmere lokalisering 
av småbåthavna vil redegjøres for i neste planfase. 

6.8.5 Klokketårnet 

Klokketårnet i Hamarbukta er lokalisert slik at det er behov for flytting dersom K1 anbefales. Det er i 
denne planfasen ikke tatt konkret stilling til fremtidig plassering av klokketårnet. Inntil anleggsarbeider 
for nytt dobbeltspor etc. starter, omkring 2020 for dette området, vil klokketårnet kunne være i bruk. 
Nærmere plassering av klokketårnet vil redegjøres for i neste planfase. 

6.8.6 Erstatning av parkering ved Vikingskipet 

Parkeringsplass ved Vikingskipet er lokalisert slik at det er behov for flytting dersom K3-3 anbefales. 
Det er i denne planfasen ikke tatt konkret stilling til behovet for erstatning av disse parkeringsplassene, 
men det forutsettes at parkeringsdekningen i området rundt aktuell stasjon kan bringes til et nivå som 
samsvarer med Jernbaneverkets parkeringsstrategi for knutepunkt. Inntil anleggsarbeider for nytt 
dobbeltspor etc. starter, omkring 2020 for dette området, vil området kunne være i bruk. Nærmere 
plassering av nye parkeringsplasser for Vikingskipet vil redegjøres for i neste planfase. 
 
6.8.7 Erstatningsareal for friområde ved Vikingskipet  

Dersom K3-3 velges vil arealer ved Vikingskipet som er regulert til friområde, og som grenser til 
Åkersvika, bli berørt av tiltaket. Disse arealene vil være en del av dispensasjonssøknaden til 
fylkesmannen i forhold til tiltak innenfor Ramsar-område. Det vil i søknaden redegjøres for beslaglagt 
areal og lokalisering av egnet erstatningsareal. Det er i denne planfasen derfor ikke tatt konkret stilling 
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til arealregnskapet for omdisponeringen av arealer i Ramsar-området. Detaljreguleringsfasen vil være 
betinget av en tillatelse til dispensasjon for tiltak i Ramsar-området fra fylkesmannen. 

6.8.8 Kompenserende tiltak for stasjonsplassering utenfor sentrum 

Tilgjengelighet til stasjoner er det redegjort for i denne planfasen. Dette vil bli ytterligere detaljert i 
forhold til valgt alternativ i arbeidet med reguleringsplanen (neste planfase). Der utbyggingen av 
dobbeltsporet berører eksisterende gang- og sykkelveier, vil disse bli erstattet og koblet opp mot 
eksisterende gangnett. 
 
6.8.9 Byutvikling Espern 

Adkomst til Espern-området vil bli berørt av tiltaket. Det er ikke tatt konkret stilling til utforming av evt. 
midlertidig og fremtidig adkomst til området, men det er vist muligheter i Teknisk hovedplan. Inntil 
anleggsarbeider for nytt dobbeltspor etc. starter, omkring 2020 for dette området, vil dagens adkomst 
kunne være i bruk. Nærmere optimalisering av adkomst vil skje i neste planfase. 
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6.9  Ringsaker kommune 
6.9.1 Jessnes – Brumunddal (58) 

 
Figur 6-88 Strekningen Jessnes – Brumunddal, kun ett alternativ på denne strekningen 

For alle alternativene gjennom Hamar kommer nytt dobbeltspor ut av tunnel under Furuberget i 
området nord for Vikervegen og passerer i skjæring øst for boligområdet ved Lille-Jessnes. Videre går 
sporet mot Mælumsvika i vekslende skjæring og fylling. Nytt spor krysser over Mælumsvika på en høy 
bru. Videre nordover ligger sporet relativt lavt i terrenget i vekslende skjæring og fylling. Dobbeltsporet 
vil krysse E6 like øst for dagens kryssing mellom jernbanen og E6. Inn mot Brumunddal ligger sporet i 
samme korridor som dagens jernbane, men med en rettere trasé. Brumunddal stasjon blir liggende i 
samme område som i dag, men med sporet noe høyere og litt lenger vest enn dagens. Elva 
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Brumunda krysses i flomsikker høyde. Amlund bru som fører Nils Amblis veg over jernbanen i dag må 
rives, som en konsekvens av denne høyden. Adkomsten fra E6 inn til Brumunddal sentrum vil da 
måtte endres og fordeles mellom Strandsagvegen og Brennerivegen/Jernbanevegen. Forbikjørings-
spor og servicespor etableres like sør for Brumunddal. 

Dobbeltsporet tilfredsstiller normale krav til hastighet 250 km/t på hele strekningen. Traseen er 
konstruert med færrest mulig kurver, men store deler av linja ligger i slake kurver for å tilpasses best 
mulig til terrenget. Vertikalt har linja jevnt over lite stigning. Traseen faller med opptil 10 ‰ fra Rørvika 
og går under E6 inn mot Brumunddal. Linja går med 1,75 ‰ stigning gjennom stasjonsområdet på 
Brumunddal.  

Nytt dobbeltspor for denne IC-strekningen avsluttes der dagens to spor går sammen til enkeltspor, like 
nord for stasjonen. 
 

 
Figur 6-89 Nytt dobbeltspor fra Jessnes til Mælumsvika 

 
Figur 6-90 Bru over Mælumsvika 
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Figur 6-91 Fra Mælumsvika mot kryssing under planlagt ny E6 

 
Figur 6-92 Fra kryssing under planlagt ny E6 til Brumunddal stasjon 

6.9.2 Brumunddal stasjon  

Brumunddal stasjon har 2 gjennomgående spor med sideplattformer. De to sporene dimensjoneres for 
hastighet 250 km/t gjennomkjøring med passasjerbeskyttelse på plattform. Sporene ligger ca. 2 m 
over eksisterende terreng på bysiden og ca. 5 m høyere enn terrenget på vestsiden.  
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Figur 6-93 Brumunddal stasjon, sett fra syd 

Sporplan 

Det er utarbeidet en egen sporplan for Brumunddal stasjon med følgende funksjonalitet: 

 Sideplattform til to spor 

 Servicespor (3b) for arbeidstog med veiforbindelse og samlet lengde over 250 meter 

 Forbikjøringsspor (3), tilrettelagt for forbikjøring av lange godstog 

 Sporforbindelser i hovedspor sør for plattform  

Sør for de to plattformsporene utnyttes dagens trasé til å etablere et servicespor med veiadkomst. 
Servicesporet er prosjektert som et uttrekkspor (3b) fra spor 3. Spor 3 er et forbikjøringsspor tilrettelagt 
for lange godstog (750 m). Sporet kan også benyttes til forbikjøring av tømmertog og arbeidsmaskiner. 
I forbindelse med service- og forbikjøringssporet er det nødvendig å anlegges sporsløyfer mellom 
hovedsporene. Disse gjør det mulig å gjennomføre operativ vending av tog på Brumunddal stasjon i 
avvikssituasjoner. 

Slik Brumunddal stasjon er planlagt, er det ikke tilrettelagt for fast vending av tog (f.eks. innsatstog) på 
stasjonen.  

 
Rørvika

3
2
1

3b

 

Figur 6-94 Skjematisk sporplan for Brumunddal stasjon  

Tilgang til plattformer  

Under sporene er det en hovedkulvert (med en bredde på 13 m) som kombinerer tilkomst til 
plattformer og fungerer som et bindeledd mellom aktiviteter på begge sider av sporene, jfr. figur 
nedenfor. Det er heiser til begge plattformer som sikrer universell tilgjengelighet. I tillegg til 
hovedkulverten er det planlagt trapper fra ny undergang for Brennerivegen i sør og i forbindelse med 
enten eksisterende gangkulvert eller ny forbindelse langs Brummunda i nord.  

Det kreves terrengtilpassing/ramper/trapper på bysiden (østsiden) får evt. å få en sømløs overgang til 

plattform. 
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Figur 6-95 Brumunddal stasjon, mulig stasjonsløsning 
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Nedenfor vises perspektiv (forslag til ny situasjon) og snitt (eksisterende og forslag til ny situasjon). 

 
Figur 6-96 Brumunddal stasjon, sett fra bysiden 

 
Figur 6-97 Brumunddal stasjon kulvert/adkomst, sett fra bysiden (østsiden) 

 
Figur 6-98 Brumunddal stasjon, undergang sett fra vestsiden 
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Figur 6-99 Brumunddal stasjon, snitt gjennom dagens stasjon 

 

Figur 6-100 Brumunddal stasjon, snitt gjennom hovedkulvert (stasjonskulvert) 

 

Figur 6-101 Brumunddal stasjon, snitt eksisterende situasjon ved Brennerivegen 
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Figur 6-102 Brumunddal stasjon, snitt forslag til ny situasjon ved Brennerivegen 

6.9.3 Knutepunktsutvikling 

For å sikre optimal utnyttelse av sentrale områder i Brumunddal, er det et mål i kommuneplanen at 
potensialet for arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter i områdene nær Brumunddal sentrum 
utnyttes. Dette samsvarer med overordnede myndigheters forventning om fortetting rundt IC-
strekningenes stoppesteder/knutepunkt. 

I prosjektet har det blitt sett på Brumunddal mht. utvikling som et mer attraktivt kollektivknutepunkt. Det 
er utarbeidet en fagrapport Knutepunkt og byutvikling som beskriver og redegjør for fremtidige 
muligheter. 

I rapporten ser knutepunktsutviklingen på dagens sentrumsstruktur, tilknytningspunkter, bebyggelse 
og byrom, reisetorg og trafikk til/ fra knutepunktet og internt samt stasjonsutforming og arkitektur. 
Videre har man sett på lokale virkninger mht. arealbeslag, barrierevirkninger, tilgjengelighet, 
tilrettelegging for syklister, kollektivløsninger og parkering. 

Til slutt tar rapporten for seg utbyggingspotensialet for Brumunddal og dets mulige videre utvikling, 
ettersom en ny stasjon vil kunne bidra til at Ringsaker kommune og eksisterende sentrum får et 
tydeligere tyngdepunkt tilknyttet nytt attraktivt reisetilbud. 

For å styrke knutepunktet med funksjoner tett på stasjonen, høy tetthet av arbeidsplasser, utadrettede 

funksjoner og tilbud, vil det være naturlig å bygge videre på den eksisterende sentrumsstrukturen nord 

for jernbanen, og fortette og utvikle denne rundt knutepunktet. Som del av tiltaket vil det også være 

viktig å tilrettelegge for at sentrumsstrukturen over tid kan utvikle seg sørover på tvers av jernbanen. 
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Figur 6-103 Brumunddal med planlagte utviklingsområder innenfor en radius på hhv. 600 og 1200 m fra 
knutepunktet 

6.9.4 Veg og trafikk rundt Brumunddal stasjon – fjerning av Amlund bru 

Brumunddal har med sin nærhet til E6, gode vegforbindelser. E6 nede ved Mjøsa har avkjøring til 
Brumunddal sentrum via Nils Amblis veg og Amlund bru over jernbanen. Brumunddal stasjon ligger i 
enden av Nygata, som er hovedgate i sentrum, men til tross for gode overordnede vegforbindelser er 
ikke stasjonen lett tilgjengelig fra hovedveg. Adkomsten fra E6 inn til Brumunddal sentrum er planlagt 
flyttet vestover til Granerudjordet, og fordeles mellom Strandsagvegen og Brennerivegen/ 
Jernbanevegen.  

Amlund bru i dag er for lav i forhold til nytt dobbeltspor, noe som tilsier at man er nødt til å senke 

sporene gjennom stasjonen dersom brua skal opprettholdes. I arbeidet med løsning for Brumunddal 

stasjon er det gjort en vurdering av to mulige alternativer av hvilke høyde sporene skal ha gjennom 

stasjonen. Vurderingen av alternativene er nærmere dokumentert i et utarbeidet notat som 

oppsummeres nedenfor. Oppsummert er det alternativ 2 som anbefales, dvs. at Amlund rives.  

Alternativer som er vurdert:    

 Alternativ 1; Beholde Amlund bru. Senke sporene ca. 1-2 m og grave ned i elva slik at 

den senkes og gir større tverrsnitt i flomsituasjonen. 

 Alternativ 2; Rive Amlund bru. Heve sporene ca. 1-2 m og fjerne Amlund bru. Dette må i 
så fall utredes i sammenheng med trafikk og adkomst i Brumunddal som helhet. 

Alternativ 2 er noe bedre med tanke på nærmiljø og friluftsliv, i hovedsak fordi det blir enklere å krysse 
banen med gang og sykkeltraseer, både langs elva og på andre steder.  
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For landskapsvirkningen er det vurdert at fjerning av Amlund bru, samt at en unngår en ytterligere 
senking av Brumunda, gjør alternativ 2 bedre enn alternativ 1. 

For naturmiljø er alternativ 1 vurdert å ha vesentlig større ulemper enn alternativ 2, siden det 
innebærer en lang omlegging av elva, med store konsekvenser for fisken i elva.   

Alternativ 1 innebærer en lang senking av elva for å gi flomsikker høyde under jernbanen. På dette 
planstadiet er løsningen ikke konkretisert, men det vil være utfordrende å etablere et nytt elveløp som 
gir tilfredsstillende vannføring og flomsikkerhet. Risikoen knyttet til om denne løsningen kan 
gjennomføres må anses å være stor. Det er også gjort vurderinger av ulike løsninger for å redusere 
behovet for senking av elva og samtidig beholde Amlund bru, bl.a. redusert systemhøyde for 
kjøreledningssystem, reduserte byggehøyder for ny jernbanebru og reduserte krav til flomhøyde for 
brua. Disse vurderingene viser at det kan være vanskelig å oppnå vesentlig mindre senking av 
Brumunda, selv om en "tøyer" regelverket.   

Planarbeidet har derfor resultert i at en vil anbefale å gå videre med alternativ 2, dvs. at Amlund Bru 
rives og at vegsystemet rundt stasjonen tilpasses dette. Prinsippet for det planlagte vegnettet er vist til 
venstre i figuren under. 

    

Figur 6-104 Prinsippskisse for vegnett fra nye planer for E6 til venstre (Alternativ 1). Alternativ løsning med 
fjerning av Amlund bru til høyre (Alternativ 2) 

I Alternativ 1 som bygger på planene for ny E6 er hovedkrysset til Brumunddal flyttet litt nordover på 
E6, og hovedatkomsten lagt til Strandsagvegen som legges i en ny undergang under jernbanen. Nils 
Amblis veg over Amlund bru beholdes, men med redusert standard for biltrafikken siden det er 
planlagt etablert en gang/sykkelbane over brua. I dette alternativet må jernbanen senkes så mye at en 
ikke ser det mulig å opprettholde kjøreadkomst under jernbanen for Brennerivegen. 

I det anbefalte alternativ 2 beholdes Strandsagvegen som hovedatkomst til Brumunddal, mens Nils 
Amblis veg stenges ved jernbanen. Denne forbindelsen erstattes av Brennerivegen/Jernbanevegen 
som rustes opp til god standard. Siden jernbanen heves kan Brennerivegen føres under med full fri 
høyde.  Det legges også til rette for at det kan føres fram gang og sykkelveg langs Brennerivegen, 
med stigning som tilfredsstiller kravene til universell utforming. 

Siden dette innebærer en omlegging av trafikksystemet inn mot Brumunddal er det gjort en vurdering 
av trafikkmengder og kapasitet i vegnettet. Det er tatt utgangspunkt i trafikkanalyser fra E6-planene, 
supplert med nye trafikberegninger knyttet til bompengeutredningen for ny E6. Her er det også gjort en 
enkel beregning av det foreslåtte nye vegnettet. Siden modellberegningen har en tendens til å 
undervurdere lokaltrafikk på veglenker utenom hovedvegnettet er det gjort en manuell betraktning som 
supplerer beregningene, spesielt med tanke på trafikkmengdene i Brumunddal sentrum.  

Samlet gir dette følgende anslåtte trafikkmengder i de to alternative vegnettene: 
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Figur 6-105 Trafikkmengde (ÅDT) for vegnett i alternativ 1 til venstre og alternativ 2 til høyre 

Vurderingene viser at en med den forslåtte stengingen av Nils Amblis veg vil Strandsagvegen få noe 
større trafikk enn i planene for E6. Brennerivegen og Strandvegen vil også få økt trafikk. Det er samlet 
vurdert at det vil være god kapasiteten i vegnettet til å avvikle disse trafikkmengdene. Alternativ 2 
vurderes å gi bedre tilgjengelighet til stasjonsområdet og de utviklingsområdene kommunen ønsker å 
legge til rette for der. 

For kollektivtrafikken gir alternativ 2 større fleksibilitet til å planlegge bussruter, siden det blir mulig å 
legge ruter som krysser jernbanen ved stasjonen. Det åpner bl.a. for en god tilgjengelighet for 
regionale ruter som bruker E6 på deler av sine traseer. 

For gang og sykkeltrafikken vil det være gode muligheter for kryssing under jernbanen både langs 
Brumunda, i tilknytting til stasjonen og langs Brennerivegen. Løsningen vil forbedre mulighetene til å 
knytte dagens sentrum til utviklingsområdene sør for jernbanen og videre ned mot Mjøsa. 

6.9.5 Konstruksjoner 

Strekningen fra Jessnes til Brumunddal inkluderer flere overgangsbruer og mindre bruer i linjen, 
foruten selve stasjonsområdet i Brumunddal. På strekningen er bru over Mælumsvika den største 
konstruksjonen. Det henvises til Teknisk hovedplan og utarbeidet Fagrapport for vei og konstruksjoner 
hvor det er gitt en mer detaljert forklaring på identifiserte konstruksjoner på strekningen. 

6.9.6 Kryssende veier og driftsveier  

Strekningen Jessnes-Brumunddal medfører flere krysninger og omlegginger av både europaveg, 
fylkesveger, kommunalveger og private veger. Ingen riksveger blir berørt. 

E6 omfatter krysningspunktet mellom jernbanen og europavegen. Planleggingen av E6 inngår i 
regulerings- og byggeplan for E6 Tjernli-Botsenden (eget prosjekt). I E6-planarbeidet er det foreslått 
kun et enkelt spor for jernbanekryssingen, og denne skjer som kulvert, mens i dette planforslaget er 
det foreslått tre spor som kulvert. Disse har heller ikke sammenfallende krysningspunkt, så det må 
skje en koordinering mellom SVV og JBV vedrørende disse to planer. 

For nærmere beskrivelse og øvrige vegomlegginger vises det til utarbeidet Fagrapport for vei og 
konstruksjoner hvor det er gitt en mer detaljert forklaring på kryssende veger. Innenfor strekningen 
Jessnes-Brumunddal blir følgende veger berørt av sporalternativet: 
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Tabell 6-10 Veger som blir berørt på strekningen Jessnes-Brumunddal 

Ringsaker kommune Veg betegnelse Vegtiltak / type konstruksjon 

Europaveg Ev.6 Hp4 Undergang for spor 

 Nils Amblis veg Eksisterende bru i konflikt med nytt 

dobbeltspor. Egen utredning 

foreligger. 

Fylkesveger: Fv. 67 Jessnesvegen Overgangsbru for omlagt veg 

 Fv.89 Mjøsvegen Overgangsbru for omlagt veg 

Kommunale veger: GS-veg Strandvegen-Parkgata 

Eksisterende gang- og sykkelveg 

inkl. kulvert saneres. Ny gang- og 

sykkelveg og undergang etableres 

lengre sør. 

 Nerkvernvegen (Kv.5750), Deler av vegen langs spor saneres. 

 Brennerivegen (Kv.3920) 
Eksisterende veg utbedres med 

endret vegprofil. 

 GS-veg v/elva Brumunda Eksisterende gang- og sykkelveg 

inkl. undergang må ivaretas i neste 

planfase. 

Private – og 

landbruksveger: 
Sv.551 (til eiendom 753/3 og 756/1) Tiltak ivaretas i neste planfase. 

 Pv.91709 Viken Eksisterende veg tilpasses under ny 

jernbanebru. 

 Pv.98487 Vesle Ile Overgangsbru for veg 

 Pv.770 Vognvegen Gangveg inkl. gangbru saneres. 

 

6.9.7 Underbygning og utvalgte profiler  

Nordover fra Jessnes og forbi Rørvika ligger traseen vekselsvis i forholdsvis dype skjæringer og høye 
fyllinger. Det er lite fjell i dagen og typisk skjæringsprofil for planforslaget vil være fjellskjæring med 
jordskjæring over. Videre nordover til Brumunddal er traseen høydemessig mer tilpasset terreng. 
Mellom kryssingen av E6 og Brumunddal går ny trasé i samme trasé som dagens bane og det vil være 
behov for tiltak i anleggsperioden for å sikre trafikk på dagens spor.  

6.9.8 Behov for omlegging av eksisterende kabler og ledninger 

Det er generelt liten grad av konflikt mellom eksisterende kabler og ledninger på denne 
delstrekningen. Til sammen omtrent ni kryssinger og nærføringer i forhold til planlagt nytt dobbeltspor, 
vesentlig som luftstrekk.  

6.9.9 Grunnforhold 

Iht. kvartærgeologisk kart domineres denne strekningen av tynne- og tykke moreneavsetninger. Lokalt 
kan det påtreffes torv- og myr og også mindre områder med bart fjell evt. tynt løsmassedekke over 
fjell.  

Grunnundersøkelsene avdekker at løsmassene domineres av faste morenemasser. Lokalt kan det 
påtreffes leire opp mot terreng eller som lag lenger ned i massene. Løsmasseoverdekning over fjell er 
registrert mellom ca. 1-17 m under terreng. I Brumunddal er det registrert elveavsetninger og stedvis 
betydelig dybde til fjell (>30 m). Det er foreløpig lite informasjon om grunnforholdene her, men det er 
tidligere registrert masser i sandfraksjonen, men også lag med grusige, siltige og leirige masser, samt 
at det er påvist rene leirlag. Massene er generelt noe humusholdige. 

På strekningen Jessnes-Brumunddal vil det komme tre store bergskjæringer. De to sørligste 
bergskjæringene vil hovedsakelig gå gjennom kalkskifer og kalksteinsflater. Det forventes ikke 
svartskifer her, siden linjen ligger såpass høyt i terrenget at det vil være bru eller fyllinger i 
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forsenkningene i terrenget. Siden svartskifer er en svak bergart vil denne som oftest ligge i 
forsenkninger i terreng. Den nordligste bergskjæringen forventes å gå gjennom sandstein.  

Alle tre bergskjæringene har forventet høyde på 15 m eller mer. På grunn av det skrånende terrenget 
vil skjæringshøyden på østsiden av sporet være noe høyere enn vestsiden mot Mjøsa. Den første er 
skjæring gjennom en åsrygg før bru over Mælumsvika. Maksimal skjæringshøyde er rundt 20 m med 
et snitt på rundt 10 m med løsmasser og berg. Etter brua over Mælumsvika er det en ny skjæring med 
skjæringshøyder opp mot 15 m på det høyeste. Den siste skjæringen er mellom Rørvika og Vestre 
Steneng og er en skogkledd åsrygg med skjæringshøyder opp mot 13 m. De siste 2,8 km inn til 
stasjonsområdet i Brumunddal er det mindre skjæringer med total lengde på rundt 400 m med 
skjæringshøyder opp mot 5 m. 

Det vises for øvrig til beskrivelse for alt. K1-2b i kap. 6.4. 

6.9.10 Hydrologi og hydrogeologi 

Planlagt nytt dobbeltspor krysser flere større bekker; Mælumsvikbekken, Tjernlibekken og 
Høsbjørbekken i tillegg til Brumunda gjennom Brumunddal. Flomberegninger og vannlinjeberegninger 
er foretatt for Brumunda. Dette er nærmere beskrevet i fagrapport Hydrologi. Kryssingen av Brumunda 
gir utfordringer for linjehøyden, noe som er nærmere redegjort for over vedrørende fjerning av Amlund 
bru. 

Langs strekningen er det flere energibrønner, samt to grunnvannsbrønner rett før kryssing av 
Brumunda. Ingen energibrønner er nærmere enn 75 m fra foreslått nytt dobbeltspor. På strekningen er 
det noe dypere ned til berggrunn, men hovedsakelig morenemasser med begrenset 
grunnvannspotensial. Fra Brumunddal stasjon og mot Brumunda er det elve- og bekkeavsetninger 
med større grunnvannspotensial. 

6.9.11 Flom 

På strekningen er det bare Brumunda som har vannføring som krever bru. 
Brua over Brumunda forutsettes å bli lagt med fri høyde på 0,5 m over vannlinje for det nye elveløpet 
som opparbeides sommer 2016 som del av flomsikringsprosjekt for Brumunddal. 
Jevanolsbekken som renner ut i Mæhlumsvika passerer under den ca. 300 m lange brua over 
Mælumsvika. Øvrige bekker ivaretas med stikkrenner. 
For nærmere redegjørelse omkring dagens flomsituasjon vises det til Teknisk hovedplan med 
tilhørende fagrapport knyttet til hydrologi samt tilleggsnotater som tar for seg flomsikring knyttet Hamar 
stasjon og tunneler, samt minimumshøyder for kryssing av Åkersvika. 
 

6.9.12 Vann og drenering 

Overvann fra profil ved Jessnes og rett nord for Mælumsvika føres hhv. nordover og sørover via 
linjegrøft og føres ut i Mælumsvika. Overvann fra profil ved Brumunda føres sørover via linjegrøft og 
avlastes via en ny overvannsledning i område hvor næringsbebyggelsen og boligbebyggelsen på 
vestsiden av Parkvegen slutter. Mindre konflikter med spor og nye veger fra det sistnevnte område 
nordover til profil ved Brumundda, hvor ledninger legges ut av sporområdet og sikres med foringsrør 
ved kryss av spor. 

6.10 Tilkobling til eksisterende trasé 
6.10.1 Sørli 

Parsellen starter der dagens spor ved Sørli tømmerterminal avsluttes i nord. En evt. ny driftsbase på 
Sørli er foreløpig ikke en del av dette prosjektet. Traseen tar utgangspunkt i planlagt trasé på 
strekningen Kleverud-Sørli. På strekningen Sørli-Stange planlegges dobbeltsporet sideforskjøvet 
langs eksisterende spor på hele strekningen først på vestsida av dagens spor, men etter ca. 1 km, ved 
Hol, legges ny bane over på østsida av dagens spor og rettes noe ut. Traseen ligger i om lag samme 
høyde som eksisterende spor.   
Gjennom Stange stasjon følges dagens trasé, og stasjonen utvides med et tredje spor. Videre 
nordover fra Stange stasjon rettes kurvaturen ut, nytt dobbeltspor går vest for dagens spor mellom 
Stange og Østre Skjerden, deretter vil det bli liggende på østsida fram til Ottestad stasjon. Gjennom 
gamle Ottestad stasjon ligger nytt dobbeltspor nær dagens spor. 
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6.10.2 Brumunddal 

For alle alternativene gjennom Hamar kommer traseen ut av tunnelen under Furuberget i området 
nord for Vikervegen og passerer i skjæring øst for boligområdet ved Lille-Jessnes.  Videre går linja 
mot Mælumsvika i vekslende skjæring og fylling. Traseen krysser over Mælumsvika på bru. Videre 
nordover ligger traseen relativt lavt i terrenget med vekslende skjæring og fylling. Traseen krysser E6 
like øst for dagens kryssing mellom jernbanen og E6. Inn mot Brumunddal ligger dobbeltsporet i 
samme trasé som dagens bane, men med en rettere kurvatur. Brumunddal stasjon blir liggende i 
samme område som i dag, men med sporet noe høyere og litt lenger vest enn dagens. Elva 
Brumunda krysses i flomsikker høyde.  Amlund bru som fører Nils Amblis veg over jernbanen i dag, 
planlegges revet. Adkomsten fra E6 til Brumunddal sentrum vil da fordeles mellom Strandsagvegen og 
Brennerivegen/Jernbanevegen, jfr. Kommuneplanens arealdel for Ringsaker. Dobbeltsporet avsluttes 
der dagens doble spor går sammen til enkeltspor, like nord for stasjonen. 
 

6.11 Anleggsgjennomføring 
Vurderingen av anleggsgjennomføring og byggetid forutsetter at alle forhold er avklart slik at de 
fysiske arbeidene innenfor hele strekningen kan starte. Det er forutsatt at arbeidene på alle 
strekningene starter samtidig. For alle alternativene gjennom Hamar er oppstart og gjennomføring av 
tunnelarbeidene på kritisk linje og det er lagt vekt på å finne løsninger som gir raskest mulig oppstart.  

Samtlige alternativer krysser Åkersvika naturreservat på ny jernbanefylling. Det er foreslått to årlige 
perioder med restriksjoner i anleggsarbeidet av hensyn til naturreservatet, slik at arbeid i realiteten kun 
kan utføres i perioden fra 1.oktober til 31.mars innenfor Ramsar-området.  

For å få bekreftet at det vil være mulig å opprettholde dagens trafikk i byggeperioden, er det 
gjennomført en trafikksimulering i en situasjon med Stange og Brumunddal stengt for kryssing, og med 
drift kun på spor 1-4 på eksisterende Hamar stasjon. I denne omgang er det verifisert at 
anleggsgjennomføringen er mulig uten reduksjon i togtilbudet. Kun de godstogene som betjener 
Hamar Godsstasjon er antatt innstilt. Det vil i senere planfaser være rom for å optimalisere 
driftsopplegget i anleggsperioden. Situasjonen vil antakeligvis kunne bedres ytterligere dersom ikke 
kapasiteten på både Stange, Brumunddal og Hamar reduseres samtidig.  

Under gis beskrivelse av anleggsgjennomføringen som gjelder for de ulike delstrekningene mellom 
Sørli og Brumunddal. 

6.11.1 Sørli-Ottestad 

På delstrekningen er det arbeidene på Stange stasjon som er de mest kompliserte. Stasjonen skal 
utvides fra to til tre spor. I anleggsfasen vil det være nødvendig at stasjonen driftes med kun ett spor 
tilgjengelig. Anleggsarbeidene på stasjonsområdet vil foregå tett på trafikkert spor med 
passasjerutveksling. Det er flere steder på strekningen at nytt spor krysser dagens trasé, hvor 
anlegningen av nytt spor vil måtte tilpasses slik at dagens trasé kan være i drift frem til tilkobling på 
nytt spor.  

6.11.2 Ottestad-Jessnes 

Kompleksiteten på anleggsarbeidet for strekningen avhenger av hvilke trase og alternativ som velges 
gjennom Hamar. De anleggsteknisk mest kompliserte arbeidene utgjør etablering av bru over 
Åkersvika, ulike kulvert løsninger, forskjæring og tunneldriving. Dersom banen legges i en kulvert 
under Hamarbukta er det planer om reetablering av terreng ved utfylling i Hamarbukta og over 
kulverten.  

Stasjon med dagens plassering 

Ved valg av dagens lokalisering av stasjon vil stasjonen ombygges i to hovedfaser der stasjonen deles 
i to langstrakte og smale anleggsområder. De anleggstekniske utfordringene er knyttet til det smale 
anleggsområdet hvor det vil pågå flere arbeidsoperasjoner samtidig med jernbane i drift tett på. Det er 
forutsatt at eksisterende driftsbase og verksted for arbeidsmaskiner blir flyttet til Sørli eller et annet 
område innen anleggsarbeidene starter.  
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Ute i Hamarbukta antas det at det er hard morene under et lag med svært løst lagret masse, som kan 
gjøre anleggsarbeidet utfordrende.  

Stasjon mellom Rådhuset og CC stadion 

Dette alternativet er det anleggsteknisk mest kompliserte av samtlige alternativer. Spesielt er 
etablering av en stor byggegrop fra Åkersvika til tunnelpåhugg og tunneldriving fra sør komplisert. 
Byggegropen går tvers gjennom Hamar sentrum, noe som i prinsipp betyr at det må spuntes en lang 
spuntkorridor gjennom sentrum før masseuttak, sprengning og etablering av støttekonstruksjoner kan 
foregå. I tillegg må det sikres at grunnvannsstanden ikke endres i området. I plattformens nordende vil 
en lang betongkulvert gå over i fjelltunnel i området ved høgskolen. Det er forutsatt forsiktig 
sprengning fra fjellpåhugget, pga. meget stor spennvidde, tett bebyggelse over tunnelen, og liten 
overdekning. Alternativet kan stort sett kunne bygges uten alt for store konsekvenser for togtrafikken.  

Ny bane krysser eksisterende spor like nord for Åkersvika, og det vil fra oppstart av anleggsarbeidene 
kun være ett spor sørfra inn på stasjonsområdet i tillegg til ett spor til Rørosbanen. I sluttfasen av 
prosjektet vil det bli nødvendig å holde Rørosbanens direkte tilslutning inn mot stasjonen stengt etter 
at ny stasjon er driftsatt. Ny og eksisterende bane går i samme trasé, med stor høydeforskjell mellom 
de to. Det er derfor ikke mulig å bygge tilkomst til ny stasjon samtidig som det er drift på eksisterende 
bane. I denne perioden kan Rørosbanen kjøres mot Ottestad, og nordgående tog kan evt. vendes der.  

Stasjon ved Vikingskipet 

Banen går fra Stangesida ut i Åkersvika på østsiden av dagens spor. Midtveis ut i Åkersvika dreier 
traseen mot nord og krysser Stangevegen. Banen ligger på flomsikker høyde (kote 128) over 
Åkersvika og stiger svakt fra Åkersvika og nordover gjennom stasjonsområdet ved Vikingskipet. 
Stasjonen ligger nær Vikingskipet og berører bl.a. Hamar brannstasjon og tilbygget til Vikingskipet. 
Banen går i en kurve rundt Disen slik at utkanten av bebyggelsen blir berørt. Banen går nær 
randsonen til Åkersvika, nord for Vangsvegen. Videre går banen over jordene på Børstad og 
Tommelstad og inn i en fjelltunnel under Furnesvegen. Tunnelen går videre under Stavsberg og 
Furuberget og kommer ut på Jessnes. 

6.11.3 Jessnes-Brumunddal 

For alle alternativene gjennom Hamar kommer banen ut av tunnelen under Furuberget i området nord 
for Vikervegen og passerer i skjæring øst for boligområdet ved Lille-Jessnes. Videre går banen mot 
Mælumsvika i vekslende skjæring og fylling. Traseen krysser over Mælumsvika på en høy bru og 
nordover ligger traseen relativt lavt i terrenget i vekslende skjæring og fylling i skrånende terreng som 
faller mot Mjøsa. Traseen krysser E6 like øst for dagens kryssing mellom jernbanen og E6. Inn mot 
Brumunddal ligger linja i samme korridor som dagens bane, men med en rettere trasé. Brumunddal 
stasjon blir liggende i samme område som i dag, men med sporet noe høyere og litt lenger vest enn 
dagens. Brumunda krysses i flomsikker høyde. Amlund bru som fører Nils Amblis veg over jernbanen i 
dag må rives. Adkomsten fra E6 til Brumunddal sentrum vil da fordeles mellom Strandsagvegen og 
Brennerivegen/Jernbanevegen. Blant de mest kompliserte konstruksjonene på strekningen er bygging 
av ny bru over Brumunda. Brua skal bygges tett på eksisterende bruer over elva, og dermed tett på 
jernbane i drift. Nytt spor vil krysse dagens trase ved flere anledninger. Det vil legges opp til at nytt så 
mye som mulig at det nye dobbeltsporet blir bygget før krysningene lukkes.  

6.11.4 Massehåndtering 

Det vil bli et overskudd av jordmasser i forbindelse med prosjektet. Det er enkelte deler av strekningen 
hvor det vil bli nødvendig med tilførsel av masser fra massetak, men ikke utover eksisterende 
massedeponiers regulerte mengder. I tillegg vil det være muligheter for å deponere rene masser og 
masser med naturlig forhøyede bakgrunnsverdier av tungmetaller på flere av steinbruddene. På 
grunnlag av dette kan en konkludere med at jernbaneutbyggingen ikke vil få noen negative 
miljøkonsekvenser for massetakene langs strekningen utover det som allerede er utredet.  

Om masser fra skjæringer og tunneler kan gjenbrukes i prosjektet er avhengig av massenes kvalitet 
og hvilket formål de eventuelt skal anvendes til. I forsterknings- og frostsikringslag kan normalt de 
fleste norske bergarter anvendes. Leirskifer og alunskifer bør ikke benyttes, mens kalkstein må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle. De fleste bergarter kan benyttes til fylling under traubunn, men sterkt 
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skifrige eller forvitrede bergarter må vurderes spesielt. Egnetheten av bergarter bestemmes ut fra en 
vurdering av skifrighet, forvitring og glimmerinnhold opp mot fyllingshøyde, fyllingsskråning, krav til 
egenstabilitet, permeabilitet og setninger. Det stilles også krav om at det ikke skal benyttes telefarlige 
masser i frostsikringslag. 

For IC Sørli-Brumunddal vil det meste av massene være skifrige. Disse massene vil trolig brukes 
under frostsikringslag/forsterkningslag. Kalksteinen ved Furuberget kan være aktuell til gjenbruk, men 
det forventes lite kalksteinsmasser. Når det gjelder området helt nord mot Brumunddal består 
berggrunnen av sandstein og kvartsitt. Dette er bergarter som kan være mer velegnet til gjenbruk. Det 
anbefales å ta prøver og gjennomføre laboratorietester for å sjekke om noen av bergartene kan egne 
seg til gjenbruk.  

Hovedmengden av berggrunnsmassene fra prosjektet har ikke kvaliteter som tilsier at de er velegnet 
til industriell utnyttelse. Massene kan likevel ha gjenbrukspotensial. Det kan for eksempel være 
masser som egner seg som gjenfyllingsmasser, jordforbedringsmateriale (kalkholdig skifer) eller som 
tilslagsmaterialer i betong.  

Basert på den kunnskapen en så langt har om kvaliteten på massene på strekningen, er det i dette 
prosjektet forutsatt at massene som tas ut kan benyttes til fylling og frostsikringslag, mens massene til 
forsterkningslag og overbygning må tilføres prosjektet. 

For samtlige delstrekninger og alternativer kreves det omfattende masseflytting for å gjennomføre 
anleggsarbeidet. Det er mye jordmasser som skal fjernes og mye fjell/sprengstein som skal flyttes, til 
dels bearbeides og benyttes igjen. På noen alternativer er det også store mengder fjellmasser som må 
fjernes. Det er ønskelig å gjennomføre mest mulig av massetransporten innenfor anleggsområdet og 
på egne anleggsveger, men det vil også bli behov for massetransport langs offentlig veg.  

Massedisponering er basert på den kunnskapen en så langt har om kvaliteten på massene på 
strekningen. Det er forutsatt at massene som tas ut i linjen kan benyttes til fylling og frostsikringslag, 
mens massene til forsterkningslag og overbygning må tilføres prosjektet.  

I hvilken grad de interne massene på strekningen kan benyttes i utbyggingen vil være avhengig av 
utbyggingsstrategi og rekkefølge. Det er med tanke på massehåndtering lagt til grunn at hele 
anleggsområdet mellom Sørli og Brumunddal bygges samtidig. Hvis man ser for seg å bygge for 
eksempel fra sør mot nord vil man for delstrekningen Stange-Ottestad ikke ha mulighet til å gjenbruke 
masser fra tunnel og skjæringer fra lenger nord på strekningen. Dette vil føre til en endring i 
massebalansen og det vil være behov for å hente mer masser utenfra prosjektet. Uavhengig av 
inndeling av etapper må det sikres områder for mellomlager for produksjon av frostsikringslag og 
omlasting for «konsentrert» transport på deler av døgnet.  

Massetransport/-ruter er ikke vurdert i denne planfasen. Generelt er det tenkt å benytte det lokale 
veinett for transport. Enhver tilslutning fra anleggsbeltet til eksisterende vei blir en overgang for 
transporter på det allmenne veinettet. Alle lokale veier tilknyttet til anleggsbeltet må potensielt 
forsterkes. Dette må vurderes i senere planfaser.  
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Tabell 6-11 Beregnede masser for strekningene Sørli-Ottestad og Jessnes-Brumunddal 

Masse Mengde Kommentar 

Sørli - Ottestad 

Jord 537 000 pfm³ Alt må kjøres til deponi 

Fjell i dagen 56 000 pfm³ 45 000 pfm³ fjell benyttes i jernbanefylling,  
11 000 pfm³ fjell kjøres til mellomlager for produksjon av 
frostsikringslag.  
Det er et underskudd av fjellmasser på ca. 280 000 pfm³ som må 
tilføres fra andre strekninger 

Fylling jernbane 63 000 pam³  

Frostsikringslag 327 000 pam³  

 

Jessnes – Brumunddal  

Jord 437 000 pfm³ Alt kjøres til deponi 

Fjell i dagen 241 000 pfm³ 139 000 pfm³ fjell benyttes i jernbanefylling 

102 000 pfm³ fjell kjøres til mellomlager for produksjon av 

frostsikringslag 

Det er et underskudd av fjellmasser 

Fylling jernbane 194 000 pam³  

Frostsikringslag 235 000 pam³  

Forklaring til anvendte forkortelser i tabellene: 

pam3 – prosjektert anbrakt masse (målt etter profil) 

pfm3 – prosjektert fast volum 

 

Tabell 6-12 Beregnede masser for alternativene gjennom Hamar 

Masse Mengde Kommentar 

Trasé K1-2b K1-3b K2-1a K3-3  

Jord 1 121 000 pfm³ 1 124 000 pfm³ 1 210 000 pfm³ 1 001 000 pfm³ Mesteparten 
kjøres til 
deponi, noe 
brukes til fylling 
over 
konstruksjoner 

Fjell i dagen 784 000 pfm³ 687 000 pfm³ 1 118 000 pfm³ 684 000 pfm³ Fjell benyttes til 
jernbane-
fylling, 
frostsikringslag, 
nabo-
strekninger 
eller deponeres 

Tunnel 503 000 pfm³ 578 000 pfm³ 656 000 pfm³ 628 000 pfm³ 

Fylling jernbane 550 000 pam³ 191 000 pam³ 143 000 pam³ 23 000 pam³  

Fylling 
konstruksjoner 

55 000 pam³ 55 000 pam³ 49 000 pam³ 49 000 pam³  

Oppfylling i 
Hamarbukta 

- 600 000 pam³ - -  

Frostsikringslag 327 000 pam³ 543 000 pam³ 536 000 pam³ 536 000 pam³  

Svartskifer 
dagsone 

268 000 pfm³ 133 000 pfm³ 130 000 pfm³ - Kjøres til 
deponi 

Svartskifer 
tunnel 

- 25 000 pfm³ 17 000 pfm³ - Kjøres til 
deponi 
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6.11.5 Massedeponier  

Det er i tilknytning til Fagrapport anleggsgjennomføring foretatt en vurdering av potensielle 
permanente og midlertidige massedeponier innenfor kommunene. Dette fremgår av eget vedlegg til 
fagrapporten.  

Det er kun ett område som foreløpig foreslås båndlagt i kommunedelplanen som massedeponi. Dette 
ligger syd for gården Våle i Stange kommune, og ligger tett opptil nytt dobbeltspor. I dette området 
legges nytt dobbeltspor i fjellskjæring og området øst for skjæringen består av et grunnlendt område 
med skog, der mesteparten har for grunt jordsmonn til å kunne dyrkes. Hele området er på ca. 150 
daa. Området er befart og vurdert i forhold til egnethet og i forhold til naturmangfold. Som deponiareal 
kan en bruke området til ulike masser. I myrområdet vil det være mulig å deponere alunskifer under 
permanent anaerobe forhold, som vil medføre at alunskiferen ikke forvitrer og dermed ikke avgir surt 
vann, oppkonsentrert med tungmetaller. En kan over dette legge andre masser av bergartsmateriale, 
og over dette løsmasser og avslutte med oppbygging av nytt jordsmonn. Størst fyllingshøyde kan 
oppnås mot øst, der en kan oppnå ca. 10 m fyllingshøyde. Tanken er å lage et vestvendt jorde som 
binder sammen jorder i nord og i sør. Om en anslår gjennomsnittlig fyllingshøyde på 5 m, er det plass 
til om lag 750 000 m3 i dette området. 

I tillegg til Våle, er Heggvin avfallsdeponi (regulert) aktuelt for mottak av forurensede og andre lett 
forurensede masser. Det pågår en søknadsprosess for å få godkjent deponiet som mottak for 
alunskifer. Fylkesmannen og Statens strålevern må gi tillatelse til oppretting av slikt deponi. Svar på 
søknad er ventet å foreligge i 2016. Omsøkt kapasitet er ca. 500 000 m3.  

Utover dette området er det gjort foreløpige vurderinger av inntil 12 andre områder. Informasjonen er 
fremskaffet etter dialog med de ulike leverandørene, gjennom innspill i forbindelse med varsling av 
oppstart av kommunedelplanarbeidet, og direkte innspill fra kommunene selv. Det er videre 
fremskaffet underlag og informasjon gjennom kommunenes felles kartportal, Hedmarken kart. Noen av 
områdene er regulerte massetak i dag, eller det pågår regulering som nye eller for utvidelse. Utover 
massetakene er det arealer sentralt i Hamar i strandsonen som kan være aktuelle. Hamar kommune 
har bekreftet at mulige deponier kan være Hamarbukta, Tjuvholmen, oppfylling ved Espern og Espern/ 
strandsonen. Det er ikke gjort noen beregninger på mengde masse som kan være aktuelt, det 
avhenger også av hvilket alternativ gjennom Hamar som velges. Tilsvarende har Ringsaker kommune 
signalisert at det kan være aktuelt med utfylling i strandsonen sør for utløpet av Brumunda. Anslått 
mengde her er begrenset. 

Det understrekes at alle områdene som er vurdert, ikke er like aktuelle. Dette henger sammen med 
bl.a. hvordan man løser massetransport/-ruter. I neste planfase vil aktuelle deponier bli nærmere 
vurdert, og bestemt.   

6.11.6 Anleggstekniske arbeidsoppgaver 

Anleggsarbeidene på strekningen inkluderer følgende: 
 

 Forberedende tiltak herunder riving av bygninger, riving av brukonstruksjoner, etablering 
av riggområder, etablering av anleggsveier, omlegging av eksisterende kabler og 
rørledninger, omlegging av veier 

 Sprenging og masseflytting herunder vegetasjonsfjerning og hogst, sprengning, rensk og 
sikring av skjæring i berg, masseflytting av jord, masseflytting av sprengt stein 

 Grøfter, kummer og rør for nye anlegg 

 Fundament for spor og veier 

 Bygging av anleggsveier  

 Utstyr og miljøtiltak herunder murer, støytiltak, etablering av grøntarealer, rekkverk, 
gjerder, skilt, belysning mm. 

 Bruer herunder bruer og kulverter i linjen og overgangsbruer  

 Andre konstruksjoner herunder plattformer og atkomstkonstruksjoner 

 Jernbanetekniske installasjoner herunder spor, kontaktledning, signal mm. 

 Etablering av rigg- og anleggsområde 

 Sanering av bygninger 
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 Bygging av jernbanetekniske anlegg  

 Håndtering og omlegging av eksisterende kabler  

 Etablering av midlertidige veier (inklusiv GS-veier) i forbindelse med anleggsperioden 

 Graving og bortkjøring av overskuddsmasser, inklusiv forurensede masser 
 

6.11.7 Konstruksjoner 

Det er flere konstruksjoner som bygges eller påbygges nær spor i drift. Dette arbeidet utføres ved 
sikring mot spor med spunt for løsmassearbeider og eventuelt avskjerming der risikovurdering og/eller 
økonomi tilsier det. For en mer detaljert gjennomgang av konstruksjoner på strekningen henvises det 
til Fagrapport vei og konstruksjoner. 

6.11.8 Tunneler og drivemetode 

I forbindelse med tunnelarbeidene vil det være omfattende massetransport fra tunneler til 
massedeponi. Det forutsettes foreløpig at tunnelmassene transporteres til egnede deponier lokalisert 
nær tunnelåpningene. Masser av alunskifer deponeres i spesialdeponi, mens tunnelmasser som skal 
benyttes i fylling/forsterkningslag fraktes til midlertidig deponi. For vurdering av tunnelmassenes 
egnethet til ulike formål henvises det til Ingeniørgeologisk rapport.  

Nye tunneler drives med konvensjonell sprengning fra tverrslag og der det er mulig med vekseldrift, 
det vil si bytte mellom flere stuffer2 for å redusere ventetid for mannskap og maskiner. 
Rømningstunnelene skal som hovedprinsipp drives innenfra og ut, bortsett fra tverrslagene som drives 
på synk utenfra og inn. Omfanget av tungtrafikk i tett bebygde områder kan dermed reduseres 
betydelig. 

Ett tverrslag er identifisert i hvert tunnelalternativ. Tverrslag benyttes for driving av tunnelene samt for 
transport av sprengstein ut av tunnelen og andre transportarbeider knyttet til tunnelene. Tverrslagene 
har et sprengningstverrsnitt på minst 60 m², avhengig av entreprenørens plassbehov, og kan benyttes 
som rømningstunneler i permanent tilstand. 

Det skal etableres rømningstunneler for hver 1000 m. Sprengningsarealet for rømningstunnelene er 
25 m2. Påhuggene til rømningstunnelene skal kunne benyttes som tilkomstpunkt for redningsetatene. 
Det forutsettes at det må etableres beredskapsplass med areal minst 500 m2 i påhuggsområdene.  

Forsiktig sprengning for å minimere skadepotensialet på nærliggende bebyggelse forårsaket av 
sprengningsrystelser, er forutsatt der tunnelalternativene går gjennom tett bebygde områder. Driving 
med reduserte salvelengder og delt tverrsnitt kan bli aktuelt for å overholde rystelseskrav. Det er 
forutsatt restriksjoner med hensyn til støy fra tunnelarbeidene. Det legges derfor ikke opp til 
døgnkontinuerlig drift av tunneler med sprengning og utlasting (støyende arbeider) på kvelds-/ 
nattestid.  

6.11.9 Midlertidige rigg- og anleggsområder 

Midlertidig rigg- og anleggsområder vil etableres lang hele strekningen. Det er for tidlig å plassere 
mulige riggarealer. Disse vil vurderes nærmere når entrepriseoppdelingen fastsettes. Det er forsøkt 
vektlagt gode adkomstforhold for rigg- og anleggsområdene. Det er også etterstrebet adkomst fra 
eksisterende offentlige veier slik at man minimerer behovet for midlertidige veier. 

For tunneler er det forutsatt etablering av et hovedriggområde for tunneldriving i påhuggsområdet i 
hver ende av hovedtunnelen. Hovedriggområdene bør ha tilstrekkelig areal for å få plass til 
verkstedtelt, lagerplass for materialer og utstyr knyttet til aktiviteter som utføres med hovedriggen som 
base, i tillegg til kontorrigg/boligrigg, parkeringsareal for biler/kjøretøy og arealer for trafikk av 
tungtransporten. Det etableres i tillegg anleggsrigg ved hvert tverrslag. For påhuggsområder i Hamar 
er det ikke mulig å oppdrive et slikt areal. Her vil tilgjengelig riggareal være mye mindre, og det må ses 
på løsninger med leie av kontorarealer andre steder i Hamar. Boligrigg må legges utenom Hamar. 

                                                      
2 Stuff – innerste vegg (fronten) i en gruvegang eller tunnel under driving 
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6.11.10 Omlastestasjoner for mellomlagring av masser 

Etablering av en eller flere omlastestasjoner for mellomlagring av masser kan være fordelaktig, 
dersom støyende arbeider på kvelds- eller nattestid i tettbebygde strøk ikke tillates.  

6.11.11 Fremdrift anleggsgjennomføring 

Vurderinger av byggetid er gjort på et overordnet nivå hvor hensikten er å vise og sannsynliggjøre 
gjennomføringen innenfor gitte tidsrammer. Det er utarbeidet såkalte Tilos-planer (fremdriftsplaner) 
som viser estimert fremdrift for utbyggingen av Sørli-Brumunddal. Tilos-planer leses ved at tidsaksen 
går vertikalt, mens de fysiske arbeidene går horisontalt. Det henvises til Teknisk hovedplan og 
Fagrapport anleggsgjennomføring for nærmere redegjørelse omkring fremdrift.  

Det ligger tre hovedforutsetninger til grunn for fremdriftsplanleggingen i prosjektet:  

 Anleggsoppstart for alle alternativ er 01.01.2020 

 Lengre brudd (6-7 uker) legges til sommerferie  

 Hele strekningen Sørli-Brumunddal bygges ut samtidig under forutsetning av at forslaget til ny 

IC-fremdrift blir vedtatt i NTP 2018-2029 

For øvrige forhold som er forutsatt henvises til Fagrapport anleggsgjennomføring. Fra 
Konseptdokumentet er det for øvrig gitt følgende krav til byggetid:  

 Nytt dobbeltspor fra Kleverud-Hamar skal være bygget innen des. 2023. Det er med det 

foreløpig uklart om ny Hamar stasjon skal ferdigstilles i 2024 eller senere.  

 Innen 2025 skal kapasitetsøkende tiltak nord for Hamar ferdigstilles. Nytt togtilbud innføres 

tidligst medio des. 2025. Utbyggingen skal sikre økt godskapasitet.  

Det er utarbeidet foreløpige tidsestimater for de ulike alternativene:  

 Tabell 6-13 Foreløpige estimater for anleggsgjennomføringstid for de ulike alternativene 

Alternativ Hovedfremdriftsplan –  

Estimat anleggsgjennomføringstid 

K1-2b Ca. 6*år (primo jan. 2020 – ultimo aug. 2025) 

K1-3b Ca. 6*år (primo jan. 2020 – ultimo aug. 2025) 

K2-1a Ca. 7 år (primo jan. 2020 – ultimo des. 2026) 

K3-3 Ca. 6 år (primo jan. 2020 – ultimo aug. 2025) 

 
*) gjennomføringstid for alternativene i K1 gjelder for idriftsettelse av spor 6 og 7. Komplett stasjon vil kunne være i drift ca. 6 
måneder senere.  
 

Hovedårsaken til den store tidsforskjellen mellom K2 og de andre alternativene er den krevende 
byggingen av ny stasjon og tunnel i sentrum av Hamar.  

Arbeidstidene som er lagt til grunn i fremdriftsplanene er basert på følgende: 

 Normal arbeidstid med varianter av turnusordninger. 

 Tunnel drives med toskifts-drift à 10 timer 5 dager i uken, pluss ett skift på lørdager. Det 
er forventet restriksjoner pga. støy og rystelser i tettbebygd strøk. Det legges derfor ikke 
opp til døgnkontinuerlig drift av tunneler med sprengning og utlasting (støyende arbeider) 
på kvelds-/nattestid på deler av strekningen.  

 Arbeid i forbindelse med Åkersvika får begrensninger  

 I brudd forutsettes det døgnkontinuerlig drift 

6.11.12 Miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen (MOP) 

Miljøoppfølgingsplanen skal håndtere miljøspørsmål i bygge- og anleggsperioden og skal utarbeides i 
samråd med berørte myndigheter (67). Problemstillinger som blir identifisert gjennom 
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prosjekteringsarbeidet skal følges opp med konkrete tiltak og virkemidler for å ivareta miljøhensyn. 
Miljøoppfølgingsplanen angir de tiltak Jernbaneverket vil benytte for å gjennomføre prosjektet i 
henhold til de mål som er satt for miljøoppfølging.  
Planen skal bidra til å redusere den usikkerheten som berørte opplever i tilknytning til anleggsfasen og 
legges til grunn i det videre arbeidet med gjennomføring av tiltaket.  
Detaljert opplegg for informasjon til omgivelsene vil bli utarbeidet i perioden fram mot anleggsstart. 
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7 Investeringskostnader 
Prosjektet finansieres gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, med utgangspunkt i Nasjonal 
transportplan. NTP 2018-2029 blir lagt fram for Stortinget våren 2017, og prosjektet Sørli-Brumunddal 
er forventet prioritert med oppstart i første fireårsperiode. Dette er en forutsetning for å kunne ivareta 
Stortingets mål om å bygge fram til Hamar innen 2024.  

Det er utført en kostnadsestimering og med en påfølgende usikkerhetsanalyse som viser at K3-3 er 
det billigste alternativet, som forventet, da den har minst kompliserende faktorer, og går i randsonen 
av bebyggelse og øvrig infrastruktur. K2-1a er det dyreste alternativet, som forventet, da den går midt 
gjennom bebyggelse, nedsenket i betongtrau der stasjonen ligger og har svært mange kryssende 
veger/kryssinger med hovedledninger. K1-3b er estimert som et dyrere alternativ enn K1-2b og K3-3, 
og er også som forventet, da den har en dyr kulvert under Hamarbukta. Alt i alt er resultatene som 
forventet.  

Når det gjelder løpemeterprisene, ligger de høyt på enkelte delstrekninger og alternativ. Likevel er 
resultatet i nærheten av det man kan forvente for et såpass komplisert prosjekt med jernbane rett 
gjennom byen og med tilknyttet sidebane.  

På strekningene på fri linje ligger meterprisene nært opptil Jernbaneverkets erfaringstall for 
løpemeterpriser, og de priser som lå til grunn i KVU-arbeidet.  

Det har blitt utført en usikkerhetsanalyse av fire alternativer for IC-strekningen. Analysens formål er å 
gi et kvalitativt og kvantitativt bilde av usikkerheten i prosjektet. Analysen viser et forventet tillegg på 
mellom 6,7 og 10,3 %. Etter valg av korridor vil videre detaljering og avklaringer i reguleringsplanen 
redusere usikkerheten ytterligere. Ved å gjennomføre planstrekningen godt koordinert med JBVs 
øvrige planstrekninger tilknyttet InterCity og i området generelt, bør det være muligheter for 
kostnadsbesparelser.  

Tabell 7-1 Kostnadsestimat hhv. før og etter gjennomført usikkerhetsanalyse 

  K1-2b K1-3b K2-1a K3-3 Sum pr. 

løpemeter 

delstrekning 

Sørli-Ottestad  2 282 mill 2 282 mill  2 282 mill  2 282 mill  253 942  

K1-2b, Ottestad-Jessnes 6 346 mill       508 678  

K1-3b, Ottestad-Jessnes    7 207 mill      577 501  

K2-1a, Ottestad-Jessnes      9 270 mill   758 907  

K3-3, Ottestad-Jessnes       5 939 mill 442 729 

Jessnes-Brumunddal  2 153 mill 2 153 mill 2 153 mill  2 153 mill 294 179  

SUM  

(før usikkerhetsanalyse) 

 10 781 mill  11 642 mill  13 705 mill 10 374 mill   

Sum pr. løpemeter Sørli - 

Brumunddal  

 374 594  404 456   480 544  349 067   

SUM  

(forventet kostnad (P50) - 

etter usikkerhetsanalyse) 

 11 597 mill  12 685 mill  15 114 mill 11 074 mill   

Prosentvis forventet tillegg 7,6 % 9,0 % 10,3 % 6,7 %  

Det vises til teknisk hovedplan og rapport Dokumentasjon av kostnadsestimat for mer detaljert 

dokumentasjon av estimatet og usikkerhetsanalysen.  
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8 Konsekvensutredning (KU) 
Denne konsekvensutredningen er en del av kommunedelplanarbeidet for strekningen Sørli-
Brumunddal, og skal belyse alle de sider av prosjektet det er satt krav om i planprogrammet for 
strekningen. Utredningen er utført på et overordnet plannivå og besvarer overordnede 
problemstillinger ved hvert tema. I utredningen drøftes mulige virkninger av både anleggsfase og 
ferdig dobbeltspor i drift, for samfunn og miljø. Det er sett på virkninger for eksisterende infrastruktur, 
landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø, naturressurser, by- og stedsutvikling 
og andre samfunnsmessige ringvirkninger.  

8.1 Tiltaket og nullalternativet 
For å vurdere virkningene av et prosjekt (tiltak) sammenligner man forventet tilstand etter 
gjennomføring av tiltaket med forventet tilstand uten av det er gjennomført. I denne utredningen består 
nullalternativet (referansealternativet) av eksisterende jernbanelinje uten investeringer, men med 
vanlig vedlikehold slik at funksjon og tilbud opprettholdes. Investeringstiltak på vei og bane som står i 
NTP, inngår i nullalternativet. Dette omfatter sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Sørli, og 
sammenhengende firefelts motorveg fra Oslo til Brumunddal. For de prissatte konsekvensene er det 
benyttet et nullalternativ med dagens rutetilbud, basert på dobbeltspor til Eidsvoll. I tillegg er det 
forutsatt raskere fremføringshastighet for strekningen mellom Eidsvoll og Sørli.  

8.2 Metodikk 
Innholdet i utredningen og krav til metode er definert i planprogrammet. De enkelte fagutredningene 
følger metoden gitt av Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. I tillegg er det for de 
ulike fagtemaene brukt supplerende verdikriterier i den grad dette har vært formålstjenlig.  

 
Figur 8-1 Figuren viser prosess og beslutningsledd mellom den samfunnsøkonomiske analysen, 
konsekvensutredningen og kommunedelplanen. Figuren er en videreutvikling (vist med blått) av figur 7-1 i V712 
(vist med svart). Kapittelinndelingen i figuren viser til V712 (ikke dette dokumentet) 
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8.3 KU, samfunnsøkonomisk analyse og KDP 
Konsekvensutredningen er ledd i en vurderingsprosess og beslutningsrekke som leder frem til 
planvedtak i kommunestyret. Prosessen kan skjematisk fremstilles i tre trinn (fagbegreper er forklart i 
vedlegg): 

 Samfunnsøkonomisk analyse 

 Anbefaling 

 KU+KDP: Planforslag 
 

Samfunnsøkonomisk analyse 

Formålet med den samfunnsøkonomiske analysen er å vise hvordan tiltaket påvirker velferden for 
samfunnet. Analysen gjennomføres med et sett standardiserte fagtema som hvert tiltaksalternativ 
beskrives med. Deretter vurderes fordeler og ulemper av hvert alternativ. Dette gjøres separat for 
hvert fagtema og samlet for alle temaene til slutt. Metoden i håndbok V712 skiller mellom verdier som 
er prissatt og ikke prissatt. Følgende tema inngår i analysen: 

Tabell 8-1 Tabellen viser hvilke fagtema som er en del av den samfunnsøkonomiske analysen. 

Prissatte fagtema Ikke-prissatte fagtema 

5.2 Trafikant og transportbrukernytte 6.3 Landskapsbilde 

5.3 Operatørnytte 6.4 Nærmiljø og friluftsliv 

5.4 Budsjettvirkning for det offentlige 6.5 Naturmangfold 

5.5 Ulykker 6.6 Kulturmiljø 

5.6 Støy, luftforurensning og klimagassutslipp 6.7 Naturressurser 

5.7 Restverdi  

5.8 Skattekostnad  

Analyseresultatet er gitt av en sammenstilling av de ulike fagutrederenes vurderinger og diskusjoner. 
Analysen danner grunnlaget for den videre beslutningsprosessen. 

Anbefaling 

Den endelige konsekvensutredningen inneholder en anbefaling av hvilke eller hvilket alternativ 
Jernbaneverket ønsker å videreføre som kommunedelplan. I tillegg til den samfunnsøkonomiske 
analysen baserer også anbefalingen seg på konsekvensen av andre samfunnsmessige virkninger og 
en vurdering av hvor godt de ulike alternativene innfrir prosjektets mål. Hovedregelen er at en tar 
utgangspunkt i den samfunnsøkonomiske analysen, velger det alternativet som er rangert først, og 
anbefaler dette. Det er Jernbaneverket som gir anbefalingen. 
 
KU+KDP: Planforslag 

Konsekvensutredningen fremmes sammen med kommunedelplanen som et planforslag for 
kommunestyret. 
 
8.3.1 Begreper i konsekvensutredningen 

Alternativer: Planlagte traséer på hele strekningen mellom Sørli og Brumunddal. Alternativene har 
både felles og separate strekninger. 

Varianter: Valgmulighet innenfor hvert enkelt alternativ. 

Planområde: Det totale området (inkludert nødvendige areal knyttet til vegomlegging, kraftforsyning, 
deponier og lignende) som er knyttet til tiltaket. Planområdet vil være felles for de ulike fagtema i 
konsekvensutredningen. 

Influensområdet: Det området som på en eller annen måte blir vesentlig påvirket av tiltaket. 



 

  

  

 

173 
 

Influensområdet vil være forskjellig for de ulike fagene i konsekvensutredningen. Influensområdet kan 
strekke seg langt utenfor planområdet. 

8.3.2 Beskrivelse av tiltaket – utredete alternativer 

Strekningen Sørli-Brumunddal utgjør 30 km. Mellom Sørli og Ottestad er det kun ett alternativ for 
dobbeltspor, mellom Ottestad og Åkersvika er det utredet ett alternativ og en variant, og gjennom 
Hamar fire alternativer og tre varianter. Nord for Hamar og frem til Brumunddal er det igjen kun ett 
alternativ. For beskrivelse av alternativene vises det til kap. 6.2. 

 
Figur 8-2 Kart over de gjennomgående alternativer og varianter som er konsekvensutredet  
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8.4 Prissatte konsekvenser 

 
Figur 8-3 Fagutrederens vurdering skal avklare virkningen av de ulike alternativene for området slik det oppfattes 
av de enkelte fagtemaene. Kapittelinndelingen i figuren viser til V712 (ikke dette dokumentet) 

De prissatte konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsanalyse. Dette er en beregning av 
den økonomiske nytten samfunnet oppnår ved å gjennomføre tiltaket og kostnadene for å 
gjennomføre det samme tiltaket målt i kroner. I nytte-kostnadsanalysen defineres samfunnets nytte 
som summen av individenes nytte. Individenes nytte måles ved deres betalingsvillighet knyttet til et 
gode. Det vil si hva individet er villig til å betale for godet. 

IC med nytt dobbeltspor mellom Sørli-Brumunddal vil medføre konsekvenser for trafikanter og 
samfunnet for øvrig. Så langt det er mulig skal slike konsekvenser beskrives og presenteres som en 
prissatt størrelse (kroneverdi). De prissatte konsekvensene summeres og omregnes til felles 
målebegreper som netto nåverdi og netto nåverdi pr. budsjettkrone. Tiltaksalternativene 
sammenlignes med referansealternativet (videreføring av dagens jernbanetilbud), og rangeres på 
bakgrunn av prissatte konsekvenser. 

Hovedproblemstillingen i den samfunnsøkonomiske analysen i konsekvensutredningen har vært å 
identifisere hvilket av alternativene som er det mest fordelaktige, og dermed bidra til beslutningen om 
stasjonslokalisering i Hamar. Metoden som er brukt er innrettet for å svare på det dette spørsmålet. 

Det er gjennomført en selvstendig nytte-kostnadsanalyse. Gitt at IC skal bygges ut, kan resultatene fra 
nytte-kostnadsanalysen brukes som grunnlag for å identifisere tiltaksalternativet som er mest 
lønnsomt for samfunnet. På bakgrunn av resultater for netto nytte rangeres K3-3 som best. Deretter 
K1-2b og K1-3b, mens K2-1a gir lavest netto nytte og rangeres derfor sist.  

Alt. K3–3 har lavest investeringskostnader og gir samtidig høyest nytte for samfunnet for øvrig. 
Trafikantnytten er imidlertid lavest i K3–3, men ikke så lav at den oppveier de høye investerings-
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kostnadene i de øvrige alternativene. Nytten for samfunnet i K3–3 trekkes for øvrig opp av lave 
støykostnader og høy verdi knyttet til frigjøring av arealer. Forskjeller mellom alternativene er i 
hovedsak en følge av forskjeller i investeringskostnader, antall togreiser, støy og frigjorte arealer. 

Ingen av alternativene viser positiv netto nytte for samfunnet, noe som tilsier at utbygging av IC 
mellom Sørli og Brumunddal ikke er lønnsomt for samfunnet. For å ta hensyn til for høy frekvens 
mellom Sørli og Hamar har vi beregnet en tilleggseffekt, og dermed justert samfunnets nytte. 
Justeringen sikrer et anslag på samfunnsøkonomisk lønnsomhet uten skjevheter, og dermed unngå at 
lønnsomheten er undervurdert. Tilleggseffekten påvirker alternativene likt, og her derfor ingen 
betydningen for den innbyrdes rangeringen mellom alternativene. Vi understreker imidlertid at 
lønnsomheten av delstrekninger som Sørli-Brumunddal må ses i sammenheng med lønnsomheten for 
hele InterCity fra Oslo til Hamar/Lillehammer.  

Tabell 8-2 Oppsummering av prissatte virkninger, nåverdi i mill. 2016-kroner 

 K1-2b K1-3b K2-1a K3-3 

1. Sum trafikantnytte 3 748 3 759 3 918 3 686 

2. Sum operatørnytte  0 0 0 0 

3. Sum offentlig nytte  -1 381 -1 382 -1 341 -1 411 

4. Sum nytte for samfunnet for øvrig 104 361 391 390 

5. Restverdi  2086 1989 1768 2238 

6. Skattefinansieringskostnader -2 043 -2 230 -2 622 -1 959 

Brutto nåverdi (sum 1-6) 2 514 2 497 2 114 2 944 

7. Investeringskostnader -9 785 -10 725 -12 736 -9 333 

Netto nåverdi (NNV) -7 272 -8 228 -10 623 -6 389 

Netto nåverdi per budsjettkrone (NNB) -0,65 -0,68 -0,75 -0,59 

Rangering 2 3 4 1 

 

Alt. K3-3 har lavest investeringskostnader og gir derfor høyest netto nytte. Trafikantnytten er imidlertid 
lavest i K3-3, men ikke så lav at den oppveier de høye investeringskostnadene i de øvrige 
alternativene. Nytten for samfunnet i K3-3 trekkes for øvrig opp av lave støykostnader og høy verdi 
knyttet til frigjøring av arealer. Forskjeller mellom alternativene er i hovedsak en følge av forskjeller i 
investeringskostnader, antall togreiser, støy og frigjorte arealer. 

Lønnsomheten av delstrekninger som Sørli-Brumunddal må ses i sammenheng med lønnsomheten av 
hele InterCity mellom Oslo og Hamar/Lillehammer. Lønnsomheten av hele IC er besvart i 
konseptvalgutredningen for InterCity (KVU IC). Alternativene som er utredet under prissatte 
konsekvenser viser imidlertid negativ netto nytte for samfunnet, noe som tilsier at utbygging av IC 
Sørli-Brumunddal ikke er lønnsomt for samfunnet. 
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8.5 Ikke-prissatte konsekvenser 

 
Figur 8-4 Fagutrederens beregning skal avklare virkningen av de ulike alternativene for trafikanter, operatører, 
offentlig budsjettarbeid og samfunnet for øvrig. Kapittelinndelingen i figuren viser til V712 (ikke dette dokumentet) 

De ikke-prissatte konsekvensene omhandler verdier som er knyttet til samfunnets fellesressurser. 
Ressursene forvaltes gjerne over flere generasjoner, og vil av hver generasjon kunne danne grunnlag 
for verdier som identitet og tilhørighet. Fagtemaene representerer en analytisk tilnærming til dette 
verdigrunnlaget. Selv om temaene gjerne erfares uten klare overganger, skal de likevel analyseres 
med klare avgrensninger.  

8.5.1 Metode ikke-prissatte konsekvenser 

De ikke-prissatte fagtemaene vurderes i tre hovedtrinn: 

 Verdi: Basert på tilgjengelig kunnskap defineres utredningsområdet og hvilke miljøer eller 
delområder dette inneholder. Miljøene eller delområdene verdivurderes på en femdelt skala 
fra liten til stor verdi. 

 Omfang: Deretter vurderes det hvordan tiltaket påvirker de berørte delområdene. Omfanget 
skal vurderes i forhold til referansesituasjonen (nullalternativet). 

 Konsekvens: Konsekvensen for delområdet fastslås ved å sammenstille resultatene av verdi- 
og omfangsvurderingen.  

Til slutt skal det redegjøres for den samlede konsekvensen av hvert alternativ, alternativene skal 
rangeres, beslutningsrelevant usikkerhet skal kommenteres og evt. avbøtende tiltak skal foreslås. Den 
følgende figuren angir de viktigste trinnene i metoden for de ikke-prissatte konsekvensene: 
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Figur 8-5 Figuren viser hovedtrinnene i vurderingen av de ikke-prissatte konsekvensene. Konsekvensen 
fremkommer ved å sammenstille delområdets faglige verdi med tiltakets påvirkning av denne verdien 
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8.5.2 Landskapsbilde 

Stange 

Alt. 2a strekningen Sørli-Bekkelaget svekker landskapets karaktertrekk i noe mindre grad enn variant 

56-1a Ottestad-Åkersvika gjennom Stange. 

Hamar 

Gjennom Hamar står særlig sentrumsområdenes relasjon til Mjøsa sentralt for vurderingen. K1 
innebærer tiltak som opprettholder jernbanevirksomheten som i dag. Synligheten av virksomheten 
forsterkes vesentlig på grunn av anleggets økte dimensjoner. Tiltak i K1 svekker således den visuelle 
forbindelsen mellom Mjøsa med omland og byens landområder. 

K2 og K3 er svært ulike, men de tar begge hensyn til Hamar bys relasjon til Mjøsa. Begge innebærer 
at dagens jernbane fjernes uten at den erstattes av nye visuelle eller funksjonelle barrierer i 
Hamarbukta og i strandsonen. Flytting av stasjonen innebærer derfor et potensial til å foredle og 
forsterke den svært betydningsfulle forbindelsen mellom land og vann.  

K2 innebærer et nedsenket og dels åpent sporområde med sanering av deler av den karaktergivende 
bystrukturen i Østbyen. Den foretrukne varianten for K2 innebærer et grunnleggende brudd i 
landformen med påfølgende store negative konsekvenser for bybildet. Konsekvensene rammer 
imidlertid lokalt, og korridoren har et stort potensial for avbøtende tiltak. Ved gjennomføring av disse 
tiltakene vil K2 kunne løftes høyest i rangeringen. 

Krysningen av nytt dobbeltspor over Åkersvika svekker karaktertrekkene i det storskala 
lanskapsrommet i begrenset grad for alle korridorene. For K3 er konsekvensen noe større enn for K1 
og K2, men den er likevel marginal. Ved Vikingskipet griper tiltaket for K3 også inn i bebyggelse, men 
området har stort potensial for forsterket visuell kvalitet. Tiltaket vurderes her å gi en positiv 
konsekvens, og K3 er dermed mindre problematisk enn K2 når det gjelder inngrep i eksisterende 
bystruktur. Nytt dobbeltspor videre gjennom Børstad fragmenterer det bynære og verdifulle 
kulturlandskapet. Konsekvensen K3 medfører for Børstad betraktes likevel som mindre negativ for 
Hamar samlet sett enn konsekvensen av K2.  

På dette grunnlaget vurderes K3 å ivareta fagtema landskapsbilde i størst grad. 

Ringsaker 
Gjennom Ringsaker foreligger kun ett alternativ og her foretas ingen rangering. Gjennom Ringsaker 
bidrar områdets store skala og åpne landform til at tiltaket i liten grad svekker landskapets 
karaktertrekk. 

Tabell 8-3 Vurdering og rangering av alternativenes konsekvens for tema landskapsbilde 

Fagtema Stange (56) Hamar (57) 
Ring-
saker 
(58) 

Landskaps-
bilde 

2a 56-1a K1-2b K1-3b K1-3b 
Maks 

K2-1a K2-1a 
Mellom 

K3-3 K3-3 
Fylling 
vest 

58 

Samlet 
konsekvens 

- / - - - - 
- - - - /   

- - -  
- - -  

- - - - /   
- - - 

+ / 0 + / 0 + + - 

Samlet 
vurdering 

Liten til 
middels 
negativ 

Middels 
negativ 

Svært 
stor til 
stor 
negativ 

Stor 
negativ 

Svært 
stor til 
stor 
negativ 

Liten 
positiv 
til intet 

Liten 
positiv 
til intet 

Liten 
positiv 

Liten 
positiv 

Liten 
negativ 

Rangering 1 2 7 5 6 4 3 1 1 1 

 

  



 

  

  

 

179 
 

8.5.3 Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljøverdiene i utredningsområdet er i første rekke knyttet til Stangebyen, Sandvika og 
Bekkelaget, Hamar by, Jessnes og Brumunddal. Friluftslivsverdier er knyttet til sammenhengende, 
lengre turvei- og turstisystemer og skiløyper i kulturlandskapet og i skogsområder, samt til Mjøsa og 
Åkersvika. Friluftsinteresser er i tillegg knyttet til mer urbane kvaliteter som båthavner, turveger i 
sentrale områder, større grøntområder i byen og strandsonen sentralt i tettstedene og byene. 
 
Stange 
Alt. 2a og variant 56-1a på strekningen Sørli-Bekkelaget gir tilnærmet samme konsekvens for verdier i 
Stange, men alternativet gir minst negativ påvirkning på skole – og nærmiljøanlegget på Arstad, og er 
å foretrekke.  
 
Hamar 
K3-3 er vurdert som det beste alternativet gjennom Hamar. Til tross for enkelte store negative 
konsekvenser, unngår alternativet i stor grad direkte berøring av områder som er tett befolket, intensivt 
brukt eller som har store verdier knyttet til friluftsliv og rekreasjon.  
Variant til alt. K1-3b med maks kulvert er vurdert som det nest beste, alt. K1-3b som det tredje beste 
og alt. K1-2b som det fjerde beste alternativet til dobbeltspor gjennom Hamar. For både K1-2b og K1-
3b gjelder det at en lengre strekning av dagens jernbane i vestre bydeler legges ned og en barriere 
dermed fjernes. Dagens stasjonsområde opprettholdes som sentralt anlegg i byen. Alternativ og 
variant K1-3b gir gode forbindelser for gående og syklende mellom bydeler med stor befolkningstetthet 
og friområdet Koigen/Tjuvholmen.  
 
K1-2b ivaretar verdier knyttet til Brygga best av alternativene i K1. Flest bosteder må innløses ved valg 
av K1-3b.  

Variant til alt. K2-1a «mellomlokk» og alt. K2-1a er rangert som nummer fem og seks og er de to 
dårligste alternativene. Barrierevirkning, behov for innløsing av mange bygg og boenheter, samt 
punktering av uterom og gatestruktur som påvirker opplevelsen av sentrum negativt, er viktige 
årsaker. Alternativ og variant gir positive konsekvenser i vestre bydeler ved frigjøring av baneareal og 
ved at stasjonsområdet er svært sentralt plassert.  

Ringsaker 
På strekningen Jessnes-Brumunddal vil nytt dobbeltspor alt. 58 avskjære turstier og turområder, og 
utgjøre en ny barriere, men det er positivt av den sentrale plasseringen av stasjonen i Brumunddal 
opprettholdes og at nedlegging av gammelt spor frigjør areal i nærhet av strandsonen.  

Tabell 8-4 Vurdering og rangering av alternativenes konsekvens for tema nærmiljø og friluftsliv 

Fagtema Stange (56) Hamar (57) 
Ring-
saker 
(58) 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

2a 56-1a K1-2b K1-3b K1-3b 
maks 

K2-1a K2-1a 
Mellom 

K3-3 K3-3 
Fylling 
vest 

58 

Samlet 
konsekvens 

- - - - - - - - - - - - - - - + + - - 
 

Samlet 
vurdering 

Liten 
negativ 

Middels 
negativ 

Middels 
negativ 

Middels 
negativ 

Middels 
negativ 

Stor 
negativ 

Stor 
negativ 

Liten 
positiv 

Liten 
positiv 

Middels 
negativ 

Rangering 1 2 5 4 3 7 6 1 1 1 
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8.5.4 Naturmangfold 

Hele tiltaket gir samlet sett betydelige negative konsekvenser for naturtyper og deres funksjoner for 
fauna og flora.  

Stange 
Alt. 2a og variant 56-1a i Stange er relativt like mht. naturmangfoldtemaet, men pga. noe mer negative 
konsekvenser av omleggingen av Brenneribekken vurderes 2a som marginalt bedre enn varianten, 
samtidig som den har større muligheter til forbedring.  

Hamar 
Alle alternativene gjennom Hamar gir betydelig negative konsekvenser for Åkersvika naturreservat, og 
i utgangspunktet vurderes derfor alle å stride mot nasjonale mål for naturmangfold. K3-3 skiller seg 
imidlertid ut som det mest konfliktfylte for temaet. Det synes vanskelig å finne kompenserende tiltak 
som kan revurdere motstrid med nasjonale mål for naturmangfold med dette alternativet. Variant K3-3 
Fylling vest er bedre pga. mindre negative konsekvenser for Åkersvika naturreservat (Ramsar-
området) og Tokstadberget. Denne varianten gir midlertid noe større negative konsekvenser for 
temaet enn K1 og K2 på grunn av inngrepene som vil ramme slåttemark og planten dragehode ved 
Børstad/Tommelstad. Korridor 2 vurderes som best for naturmangfold. Vurdert opp mot hverandre gir 
K1-alternativene noe større negative konsekvenser enn K2-alternativene på grunn av tap av en utvalgt 
naturtype med K1. Forskjellene mellom K1-2b og K1-3b er små for naturmangfoldtemaet. De gir de 
samme negative konsekvensene for Åkersvika naturreservat og den utvalgte naturtypen hul eik på 
Høiensalodden. Mindre forskjeller i påvirkning på viktige naturtyper nord for Hamarbukta gjør at 
alternativ K1-3b rangeres som noe bedre enn K1-2b for temaet. Det skal utarbeides en plan for 
økologisk restaurering og kompensasjon for ulemper for Åkersvika naturreservat. 
 
Ringsaker 
I Ringsaker vil tiltaket ramme flere verdifulle kalkskoger og gi negative konsekvenser for Mælumsvika 
og i noen grad også for Brumundas funksjon som gyte- og oppvekstområde for mjøsørret og mjøsharr. 
Avbøtende tiltak kan forbedre prosjektet både i Mælumsvika og Brumunda.  

Tabell 8-5 Vurdering og rangering av alternativenes konsekvens for tema naturmangfold (alternativer merket med 
* vurderes å være i strid med nasjonale miljømål, * i parentes betyr at dette kan avbøtes og/eller kompenseres) 

Fagtema Stange (56) Hamar (57) 
Ring-
saker 
(58) 

Natur-
mangfold 

2a 56-1a K1-2b(*) K1-3b(*) K1-3b(*) 
Maks 

K2-1a(*) K2-1a(*) 
Mellom 

K3-3* K3-3(*) 
Fylling 
vest 

58 

Samlet 
konsekvens 

- - / - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - / - - - - - - / - - - -  - - - - - / - - - 

Samlet 
vurdering 

Middels 
til stor 
negativ 

Middels 
til stor 
negativ 

Stor 
negativ 

Stor 
negativ 

Stor 
negativ 

Middels 
til stor 
negativ 

Middels 
til stor 
negativ 

Stor til 
svært stor 
negativ 

Stor 
negativ 

Middels 
til stor 
negativ 

Rangering 
1 2 5 4 3 2 1 7 6 1 
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8.5.5 Kulturmiljø 

Stange 
I Stange vil det verdifulle kulturlandskapet og flere kulturminner bli noe negativt påvirket. Det er 
ubetydelige forskjeller mellom alt. 2a og variant 56-1a. 
 
Hamar 
De tre hovedalternativene gjennom Hamar vil alle gi store negative konsekvenser for kulturminner. K1 
og K2 med sine varianter vil fysisk virke inn på jernbaneområdet, som er viktig i en kulturhistorisk 
sammenheng, men vil samtidig bidra til fortsatt jernbanedrift i området. De gir store inngrep og 
endringer i bystrukturen og vil fysisk berøre en rekke verneverdige bygninger. K3 vil i liten grad berøre 
Hamars byområder, men gir store negative utslag for det bynære kulturlandskapet på Børstad. 
Nedlegging av dagens jernbane i K2 og K3 vil redusere autentisitet for de fredede bygningene og 
lokalitetene knyttet til jernbanedrift. 
K1-3b rangeres som noe bedre enn K1-2b fordi den gir lavere negativ konsekvens for Hamar stasjon 
og for Storhamarområdet. K1-3b maks kulvert er vurdert som dårligste alternativ på grunn av 
kulvertens dominerende virkning på sine omgivelser. Dette kommer i tillegg til de negative 
konsekvensene som K1-3b i utgangspunktet har for kulturminner og kulturmiljø. 
K2 vurderes som marginalt dårligere enn K1. Begrunnelsen er at K2 i tillegg til fysisk å berører flere 
kulturmiljø også medfører at det eksisterende jernbaneområdets funksjon opphører. K3 vurderes som 
det minst dårlige av de tre. Med dette alternativet blir færrest viktige kulturminner berørt. 
 
Ringsaker 
Traséen gjennom Ringsaker er mindre konfliktfylt, men enkelte kulturminner vil bli berørt. 
 
Avbøtende tiltak kan til en viss grad minimere konflikter. 
 
Tabell 8-6 Vurdering og rangering av alternativenes konsekvens for tema kulturmiljø 

Fagtema Stange (56) Hamar (57) 
Ring-
saker 
(58) 

Kulturmiljø 

2a 56-1a K1-2b K1-3b 

K1-3b 
Maks 

K2-1a 

K2-1a 
Mellom 

K3-3 K3-3 
Fylling 
vest 

58 

Samlet 
konsekvens - - / - - - - - / - - - - - / - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - / - - - - / - - 

Samlet 
vurdering 

Middels/
stor 
negativ  

Middels/
stor 
negativ 

Middels/
stor 
negativ 

Middels/
stor 
negativ 

Stor 
negativ 

Stor 
negativ 

Stor 
negativ 

Middels/
stor 
negativ 

Middels/ 
stor 
negativ 

Liten/ 
middels 
negativ 

Rangering 
1 2 3 4 5 6 6 1 1 1 

 
  



 

  

  

 

182 
 

8.5.6 Naturressurser 

Stange 
Stange vestbygd i Stange kommune har store jordbruksverdier. Området består av et stort, 
sammenhengende jordbrukslandskap med veldrevne gårder, som har en omfattende produksjon av 
matkorn, kornoljefrø, poteter og ulike grønnsaker. Andre verdifulle naturressurser er flere titalls 
grunnvannsbrønner i tettstedene og Mjøsa, som er et viktig drikkevannskilde for flere kommuner. I 
Stange vil variant 56-1a medføre litt større arealbeslag som gjør at alt. 2a er å foretrekke. Forskjellene 
er imidlertid små.  

Hamar 
De viktigste naturressursene i Hamar er knyttet opp mot kalkforekomstene som drives i Furuberget. I 
Hamar by er det om lag 200 grunnvannsbrønner. De viktigste overflatevannforekomstene er Åkersvika 
og Mjøsa. Mjøsa er en viktig drikkevannskilde og Åkersvika er viktig for å opprettholde Mjøsas 
vannmiljø og –kvalitet. 

På Hamar er forskjellene mellom alt. K1 og K2 også små. De negative konsekvensene for de mange 
grunnvannsbrønnene midt i byen vurderes å være litt større enn påvirkningen av Mjøsa ved 
Hamarbukta grunnet verdien disse elementene lokalt har. Siden alt. K1-2b berører de færreste 
brønnene, er dette alternativet rangert som det beste. Alt. K3-3 er desidert det minst gunstige. 
Alternativet har store negative konsekvenser for jordbruksområdet Børstad-Tommelstad og har i tillegg 
større konsekvenser på Åkersvika naturreservat. 

Ringsaker 
Området mellom Furuberget og Brumunddal har store verdier for jord- og skogbruk. Det drives 
omfattende kornproduksjon og utmarksarealene er flere steder inngjerdet og brukt til beite. I 
Brumunddal er Brumunda en viktig overflatevannressurs, mens løsmassene under tettstedet omfatter 
en betydelig grunnvannsressurs. 

Tabell 8-7 Vurdering og rangering av alternativenes konsekvens for tema naturressurser 

Fagtema Stange (56) Hamar (57) Ring-
saker 
(58) 

Natur-
ressurser 

2a 56-1a K1-2b K1-3b K1-3b 
Maks 

K2-1a K2-1a 
Mellom 

K3-3 K3-3 
Fylling 
vest 

58 

Samlet 
konsekvens 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Samlet 
vurdering 

Svært 
stor 
negativ 

Svært 
stor 
negativ 

Liten 
negativ 

Liten 
negativ 

Liten 
negativ 

Liten 
negativ 

Liten 
negativ 

Svært 
stor 
negativ 

Middels 
negativ 

Middels 
negativ 

Rangering 1 2 1 2 2 4 4 7 6 1 
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8.5.7 Oppsummering og rangering  

Sammenstillingen av de ikke-prissatte konsekvensene innledes med en vurdering av konsekvensene 
for de fire alternativene med varianter for Hamar. Deretter omtales strekningene gjennom Stange og 
Ringsaker som er felles for alle alternativene. 
Det best vurderte alternativet/variant på strekningene gjennom Hamar har blitt rangert på følgende 
måte: 

5. K3-3, variant Fylling vest 
6. K2-1a, variant «Mellomlokk» 
7. K1-3b 
8. K1-2b 

Bakgrunnen for vurderingen av konsekvens og rangering ligger i hvordan alternativer og varianter i 
hver korridor forsterker eller svekker de tverrfaglige samfunnsverdiene i Hamar sentrum, Mjøsstranda, 
Disen-Børstad og Åkersvika. Det er også lagt vekt på hvordan tiltaket forsterker eller ytterligere 
svekker den landskapelige, byhistoriske og rekreative sammenhengen mellom sentrum, strandsonen 
og Domkirkeodden. Dette er positive virkninger av tiltaket som fremkommer både i fagtemaene 
Landskapsbilde, Nærmiljø og friluftsliv og Kulturmiljø. 
 

1. Alt. K3-3 «stasjon ved Vikingskipet», variant Fylling vest 
Alternativet forvalter samfunnsverdiene best av de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativet 
innebærer at terrengnivået heves i det nye stasjonsområdet ved Vikingskipet. Deretter føres banen 
over Vangsvegen, mellom småhusområdet på Disen og Flagstadelva, og tvers gjennom jordbruks-
landet mellom gårdene Børstad og Tommelstad. 

Alternativet er tilpasset skalaen til Vikingskipet. Få bygninger må rives, og hele det eksisterende 
sporarealet fra Espern til Furuberget frigis. Den anbefalte varianten åpner opp for en betydelig styrking 
av det historisk gitte byplangrepet i Hamar by. Samtidig skaper løsningen også muligheter for å 
reetablere den visuelle så vel som funksjonelle forbindelse mellom det historiske bysentrum og 
Mjøsstranda. 

Alternativet gir likevel store negative konsekvenser i agrarlandskapet Børstad-Tommelstad enn de 
øvrige alternativene. Dette gjelder både arealbeslag av jordbruksland og en viss funksjonell og visuell 
barrierevirkning. Sammenhengen til det kulturhistoriske jernbanemiljøet brytes. Krysningen av 
våtmarksområdet Åkersvika vurderes som noe dårligere enn de bedre løsningene. For det anbefalte 
alternativet K3, variant fylling vest er konsekvensen noe mer negativ enn for K2-1a og K1-3b. Alle 
disse alternativene beslaglegger imidlertid det økologisk sett mindre verdifulle rastearealet for fugl på 
vestsiden av eksisterende fylling. 

2. Alt. K1-3b «dagens stasjon med kulvert under Hamarbukta» 
Alternativet forvalter samfunnsverdiene nest dårligst av de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativet 
innebærer at banearealet senkes fra området ved Hamar stasjon og vestover. Slik vil den visuelle 
forbindelsen mellom sentrum og Mjøsa kunne opprettholdes på deler av strekningen. Store deler av 
Hamarbukta fylles opp. Sporene etter den eksisterende bukta som byen ble anlagt etter, opphører. 
Tunnelpåhugg ved Koigen innebærer riving av mange bygninger og inngrep i eksisterende park. 
Krysningen av våtmarksområdet Åkersvika vurderes som tilsvarende negativ som alternativene i 
korridor 1 og 2. 
Alternativet gir også positive konsekvenser ved at eksisterende sporarealer mellom Espern og 
Tjuvholmen frigis og sammenhengen til det kulturhistoriske jernbanemiljøet opprettholdes. Over 
omtrent halvparten av strekningen anlegges jernbanen i eksisterende baneareal.  

3. Alt. K2-1a «stasjon ved rådhuset», variant «Mellomlokk» 
Alternativet forvalter samfunnsverdiene nest best av de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativet 
innebærer et betydelig inngrep i de sentrale delene av Østbyen og frem til CC Stadion. Parklokk nord 
for Stangevegen og nord for Vangsvegen vil redusere dimensjonene på den åpne sjakten. Alternativet 
vil i mindre grad gi en visuell barriere i bybildet, men derimot en funksjonell barriere og dermed 
fragmentere nærmiljøet i Østbyen. Mange bygninger må rives. Krysningen av våtmarksområdet 
Åkersvika vurderes som tilsvarende negativ som alternativene i korridor 1. 
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De positive konsekvensene av tiltaket er derimot at hovedparten av det eksisterende sporarealet fra 
Espern til Furuberget frigis. Dermed åpner lokalisering av banen i denne korridoren opp for en 
betydelig styrking av det historisk gitte byplangrepet i Hamar by. Samtidig opprettholdes 
sammenhengen til deler av det kulturhistoriske jernbanemiljøet på Espern. Alternativet åpner også opp 
for å reetablere den visuelle så vel som funksjonelle forbindelse mellom det historiske bysentrum og 
Mjøsstranda. 
K2-1a gir tilsvarende muligheter som K3-3 for å fjerne den visuelle og funksjonelle barrieren som 
eksisterende baneareal representerer. De store inngrepene og reduksjonen av nærmiljø- og 
kulturmiljøkvaliteter gjør likevel at den rangeres som dårligere enn K3-3. 

4. Alt. K1-2b «dagens stasjon med bru over Hamarbukta» 
Alternativet forvalter samfunnsverdiene dårligst av de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativet 
innebærer at terrengnivået heves gjennom hele det eksisterende sporområdet. I tillegg føres banen i 
bro tvers over Hamarbukta. Mellom Koigen og resten av byen støyskjermes banen. Over Hamarbukta 
danner banen en visuell barriere mellom sentrum, strandsonen og omlandet. Over Koigen danner den 
i tillegg en funksjonell barriere mellom sentrum og strandsonen. Tunnelpåhugg ved Stormyra 
innebærer riving av mange bygninger og inngrep i eksisterende terrengform. Krysningen av 
våtmarksområdet Åkersvika vurderes som tilsvarende negativ som alternativene i korridor 1 og 2. 
Alternativet gir likevel positive konsekvenser ved at eksisterende sporarealer mellom Espern og 
Tjuvholmen frigis og sammenhengen til det kulturhistoriske jernbanemiljøet opprettholdes. Over 
omtrent halvparten av strekningen anlegges jernbanen i eksisterende baneareal. 
Alle fagtemaene bortsett fra Landskapsbilde vurderer K1-2b og K1-3b nokså likt. For fagtema 
Landskapsbilde utgjør likevel de samlede dimensjonene til brokonstruksjon og KL-mastene et 
vesentlig brudd, og en avgjørende svekkelse, så vel funksjonelt som visuelt, av den grunnleggende 
sammenhengen mellom by og omland. Dette bidrar til at K1-2b rangeres som dårligere enn K1-3b. 

5. Alt. 2a Sørli-Bekkelaget (felles for alle alternativer) 
De ikke-prissatte konsekvensene vurderer alt. 2a som noe bedre enn variant 56-1a. For det 
utslagsgivende fagtemaet naturressurser vil det samlede arealbeslaget av eksisterende dyrket mark 
og den omfattende omleggingen av Brenneribekken gir store negative konsekvenser for begge 
løsningene gjennom Stange. Alternativet gir imidlertid noe mindre arealbeslag enn varianten. 
Nærføring til skoler, flerbrukshall og kulturminner på Arstad, mer omfattende omlegging av 
Brenneribekken, og større fragmentering av jordene mellom Gyrud og Tokstad er også faktorer som 
medfører at variant 56-1a gir noe mer negative konsekvenser enn alternativet. 

I Ringsaker er det kun ett alternativ som er vurdert. Dette har samlet sett blitt gitt negativ konsekvens. 
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Tabell 8-8 Tabellen viser konsekvensgrad for hver av de ikke-prissatte fagtemaene med tilhørende rangering. 
Samlet konsekvensgrad og rangering følger til slutt. Den kombinasjonen av alternativ og variant som er anbefalt 
videreført, er fremhevet i rangeringen 

Fagtema Stange (56) Hamar (57) Ring-
saker 
(58) 

 2a 56-1a K1-2b K1-3b K1-3b 
Maks 

K2-1a K2-1a 
Mellom 

K3-3 K3-3 
Fylling 
vest 

58 

Landskaps-
bilde 

- /- - - - 
- - - - /   

- - - 
- - - 

- - - - /   
- - - 

+ / 0 + / 0 + + - 

Rangering 1 2 7 5 6 4 3 1 1 1 

Nærmiljø- 
og friluftsliv 

- - - - - - - - - - - - - - - + + - - 

Rangering 1 2 5 4 3 7 6 1 1 1 

Natur-
mangfold 

- - / - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - / - - - 
- - - / - - 

- - 
- - - - - / - - - 

Rangering 1 2 5 4 3 2 1 7 6 1 

Kulturmiljø - - / - - - - - / - - - - - / - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - / - - - - / - - 

Rangering 1 2 3 4 5 6 6 1 1 1 

Natur-
ressurser 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rangering 1 2 1 2 2 4 4 7 6 1 

Samlet 
vurdering 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /- - - - - 

Stor 
negativ  

Stor 
negativ  

Stor 
negativ  

Stor 
negativ  

Stor 
negativ  

Middels 
negativ 

Middels 
negativ 

Liten til 
middels 
negativ 

Liten 
negativ 

Middels 
negativ 

Rangering 1 (2) 6 5 (7) (4) 3 (2) 1 1 

 

8.5.8 Forslag til avbøtende tiltak 

Følgende forslag til avbøtende tiltak er foreslått: 
 
Stange 

 Det etableres krysningsmulighet av dobbeltsporet mellom gårdene Hol og Åsen nord for Sørli, 
ved Huse mot Våletjenn, ved Kausvol gårdsbarnehage, ved Dangelbu og ved Jemli slik at 
turveg- og stisystem kan opprettholdes. 

 Det etableres krysningsmuligheter som er dimensjonert for løypemaskiner, slik at omfang av 
skiløyper kan opprettholdes. 

 Som del av alt. 2a anlegges det lokk/kulvert over dobbeltspor på hele strekningen mellom 
Nordstad og frem til forbi Steinerskolen, som inkluderer krysningsmulighet av dobbeltsporet 
ved Steinerskolen, slik at jordene fortsatt kan brukes av skolen seinhøstes og vinterstid. 

 I variant 56-1a anlegges det miljøkulvert over dobbeltspor fra og med noe sør for Ottestadhallen 
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og frem til forbi Steinerskolen 

 Opprettholde Brenneribekken i dens naturlige løp. 

 Utslaking av fylling mellom Stange og Ottestad slik at den kan dyrkes. Fjelldybde og 
grunnforhold kan gjøre det det mindre aktuelt med utslaking. 

 Bruk av deponiområde Våleødegården som erstatningsareal for jordbruk. Etter anleggsfasen 
vil det være mulig å etabler ca. 150 daa jordbruksareal. 

 Utslaking skjæring mellom Ottestad og Åkersvika slik at den kan dyrkes. Nærføring til 
Tokstadgutua ved variant 56-1a umuliggjør utslaking. Her kan den negative konsekvensen 
ikke reduseres. 

 Eksisterende jernbaneareal benyttes til dyrket mark eller turvei. 
 

Hamar 

 Opprettholde eksisterende strandlinje i sentrum. 

 Etablere nye anlegg i samsvar med eksisterende bystruktur. 

 Det reetableres krysningsmulighet av dobbeltsporet for gående og syklende mellom Skappels 
gate og Koigen. 

 Det etableres friarealer på gjenfylte arealer på bysiden av dobbeltsporet. 

 Det etableres bred og naturlik strandlinje med nærmiljøkvaliteter på utsiden av dobbeltsporet 
mot Tjuvholmen, som supplement til Koigen. 

 For alt. K2-1a, med variant foreslås det å etablere byggbart lokk over banen fra Stangevegen 
til plattformområdet og å legge til rette for etablering av ny kvartalsstruktur med bygninger på 
lokket. 

 For alt. K3-3 foreslås det å etablere gangkulvert nord for Stangebrua og søndre del av 
landareal på Disenstranda mot Espern. 

 Dyrkbart lokk Tommelstad. Et dyrkbart lokk vil kunne redusere arealbeslag med 10-15 daa og 
føre til en bedre arrondering. Lokket kan også benyttes av løypemaskin om vinteren. 

 Forskyve traseen 10-20 m mot øst ved Tommelstad for helt å unngå åkerholmene med 
slåttemark og dragehode her. 

 Med K3 er det mulig å øke lengden av bru fra eksisterende fylling til Stangevegen. 

 Eksisterende jernbaneareal benyttes til turvei, rekreasjonsområder eller byutviklingsareal. 
 

Ringsaker 

 Etablering av overdekket kulvert gjennom ryggen sør for Mælumsvika. 

 Fjerning av eksisterende jernbanefylling i Mælumsvika for å underbygge Mælumsvikas 
naturgitte landform. 

 Overgang skogområde Storihlehagan. Ved et lokk / en overgang over jernbanelinjen vil 
dagens bruk kunne beholdes. 

 Dagens kulvert under jernbanen i Brumunddal langs elva Brumunda forlenges og 
høydejusteres, slik at elvepromenaden med forbindelse til Mjøsa opprettholdes. 

 Det bygges lokk over dobbeltsporet fra tunnel og forbi det øvre boligfeltet på Lille-Jessnes. 

 Det etableres gangbro over dobbeltsporet i skogsområde mellom Lille-Jessnes og Jessnes. 

 Det etableres krysningsmuligheter av dobbeltsporet for gående og syklende langs Vogngutua 
ved Nederkvern. 

 Eksisterende jernbaneareal benyttes til turvei. 

8.5.9 Forslag til kompenserende tiltak 

Kompenserende tiltak er ikke relevant for fagtema Landskapsbilde, men flere avbøtende tiltak er 
aktuelle, som nevnt over. Enkelte av disse kan medføre endret konsekvensgrad for delområder. 

For fagtemaet Nærmiljø og friluftsliv menes med kompenserende tiltak, fysisk erstatning for viktige 
funksjoner knyttet til nærmiljø og friluftsliv, som går tapt ved bygging av tiltaket. De viktigste 
kompenserende tiltakene for nærmiljø og friluftsliv er følgende: Det bør reetableres bymessig struktur, 
der dette er fjernet som følge av nytt dobbeltspor. Grønnstruktur og felles utearealer som går tapt, og 
som ikke kompenseres for som del av tiltaket, foreslås kompensert ved etablering av ny grønnstruktur 
og nye felles utearealer i nærliggende arealer med tilsvarende størrelse og kvalitet. Områdene må 
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tilrettelegges for et bredt spekter av aktiviteter og for et bredt spekter av brukere. Turveger og stier 
som blir avskåret av tiltaket, legges om slik at dagens tilbud opprettholdes. Båthavner og båtanløp 
som blir fjernet som følge av dobbeltsporet, flyttes til nærliggende områder. 

Kompenserende tiltak knyttet til fagtemaet Naturmangfold knytter seg til at det i reguleringsplanfasen 
vil bli utarbeidet en kompensasjonsplan for Åkersvika naturreservat. Dette skal gjennomføres som 
JBVs pilotprosjekt for fysisk/økologisk kompensasjon, i nært samarbeid med Fylkesmannen i 
Hedmark. Det vurderes muligheter for å utvide Åkersvika naturreservat mot vest, samt å inkludere et 
lite sumpareal i Sandvika. Utenom arealkompensasjon foreslås det også å etablere hekkeholmer for 
vannfugl og øke høyden på eksisterende holmer i deltaet, restaurere våtmark ved Finsalbekkens utløp 
og legge ei kraftlinje over Flakstadelvdeltaet i bakken for å kompensere for økt kollisjonsrisiko for 
vannfugl pga. flere kjøreledninger på ny jernbane over Åkersvika. Videre foreslås det å sikre 
restarealer i viktige og svært viktige naturtypelokaliteter som berøres ved bruk av pbl § 12-5 nr. 5, med 
unntak for kulturlandskapslokaliteter.  

Av kompenserende tiltak knyttet til fagteamet Kulturmiljø kan en tenke seg at verdifulle kulturminner/-
miljø som blir berørt av tiltaket, blir kompensert ved at andre eller tilsvarende verdier får et formelt vern 
eller blir fredet. Dette kan være aktuelt for kulturhistorisk verdifulle bygninger og/eller kvartaler i Hamar 
by. Generelt vil dette kunne redusere tiltakets negative konsekvens for de enkelte lokalitetene. 
Dersom traséen i K1–3b og i variant K1–3b Maks kulvert justeres slik at den verneverdige 
Nestléfabrikken kan beholdes, vil negativ konsekvensgrad kunne reduseres fra stor negativ til 
middels/stor negativ.  

For fagtemaet Naturressurser er det foreslått kompenserende tiltak hvor tilbakeføring av dagens 
jernbanelinje til jordbruksareal vil redusere jordtapet i stor grad. I Stange kommune vil tilbakeføring gi 
forbedret arrondering og redusere tapet av dyrka jord med ca. 60 daa. Tilbakeføring av dagens linje i 
Ringsaker vil redusere arealtapet med ca. 25 daa. 

Tilsvarende Våleødegården i Stange vil det kunne etableres deponiområder som både kan ta imot 
bergartsmateriale og løsmasser, og avsluttes med jordsmonn og bli erstatningsområder for 
jordbruksareal.  

8.6 Konsekvenser i anleggsfasen 
Anleggsfasen er beregnet til 5-7 år, avhengig av valgt løsning gjennom Hamar. I tillegg kan Norges 
internasjonale forpliktelser knyttet til Ramsar-området i Åkersvika naturreservat innebære to årlig stans 
i anleggsarbeidet. 

Selv om det er planlagt å gjenbruke masser, vil det bli masseoverskudd i prosjektet og nødvendig med 
deponering, som tidligere nevnt. Det er alunskifer i store deler av området. Bergarten inneholder en 
rekke giftige tungmetaller og blir regnet som en forurenset masse, med særskilte krav til deponering. 

Det er krav til rømningstunneler for hver 1000 m, noe som gir behov for 4-5 slike i hver togtunnel. 
Noen av disse tunnelene vil være arbeidstunneler for adkomst til togtunnelen i anleggstiden 
(tverrslag), og det vil være behov for riggplasser ved utgangen.  

Støy vil i hovedsak være relatert til bygging av spor og anleggsveier i dagsonene samt driving av 
tunneler. Riggområder, massedeponier og knuseverk vil lokalt kunne gi støy til omgivelsene, og 
plassering må velges slik at de negative konsekvensene blir minst mulig. 

Byggingen vil gi driftsforstyrrelser på eksisterende bane. Dette vil merkes på forskjellige måter i ulike 
faser av prosjektet. Anleggsarbeidet vil bli planlagt nøye slik at ulempene reduseres mest mulig. 

Deler av eksisterende veinett blir berørt av jernbanetiltaket og det er behov for midlertidige omlegg-
inger i anleggsperioden for å etablere permanente veier. Det er ingen forskjell på hvilke veier som blir 
berørt av traséene i Stange. Gjennom Hamar er K2-1a og K3-3 de traséene som berører flest veier.  
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8.7 Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 
Samfunnsøkonomisk analyse er en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser der 
fordeler ved en foreslått utbygging veies mot ulempene den fører med seg. Sammenstillingen gir bilde 
på hva det koster samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene. Analysen er kvalitativ, den bygger på 
faglig skjønn og gir ikke noen absolutte svar. 
 
8.7.1 Metode 

Metoden beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser er brukt for 
sammenstilling av utredningene og anbefaling av alternativ. Dette innebærer at sammenstillingen av 
de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene utføres først. Dette kalles den samfunnsøkonomiske 
analysen (dette kap.). I tillegg er flere temaer utredet, som fremgår av de neste kapitler; Andre 
samfunnsmessige virkninger, Støy, Risiko- og sårbarhetsanalyse, RAMS-analyse (analyse av 
pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet), Miljøbudsjett samt Konsekvenser i anleggsfasen. 
Til slutt er det vurdert i hvilken grad alternativene bidrar til å nå målene som er satt for IC-satsingen. 
JBVs anbefaling av alternativ er resultatet av en samlet vurdering av den samfunnsøkonomiske 
analysen og de nevnte kapitler. Vurdering av måloppnåelse og Jernbaneverkets anbefaling 
fremkommer i eget dokument, jfr. kap. 15. 

 
Figur 8-6 Utredergruppens sammenstillingen av den samfunnsøkonomiske analysen med andre 
samfunnsmessige virkninger skal gi en samlet vurdering av konsekvensanalysens resultater 

8.7.2 Sammenstilling prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

Sammenstillingen av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene avveier fordeler ved de ulike 
alternativene opp mot ulempene de fører med seg. Sammenstillingen deles i to trinn:  

1. De prissatte og ikke-prissatte konsekvensene vurderes sammen for hvert alternativ. Selv om 
resultatet av de prissatte konsekvensene indikeres med en kroneverdi, og de ikke-prissatte 
konsekvensene indikeres med en ni-delt verdiskala, vil de begge være uttrykk for ulike 
aspekter ved velferden i samfunnet. Det er tiltakets samlede betydning for denne velferden 
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som diskuteres i sammenstillingen. I denne diskusjonen vil skillet mellom de ulike 
konsekvensgruppene være underordnet den overordnede avveiningen av tiltaket som helhet. 

2. Alternativene rangeres. Rangeringen begrunnes. 

Sammenstilling og konsekvensvurdering av alternativene 

Når de utredede alternativene fordeles på kombinasjonen av netto nytte for hhv. de prissatte og de 
ikke-prissatte konsekvensene, havner alle alternativene i gruppe IV. Gruppe IV inneholder alternativer 
som gir negativ nytte både for de prissatte og de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativer i denne 
gruppen er definert som ufordelaktige for samfunnet. 

Tabell 8-9 Alternativer fordelt på hvilke utslag de gir for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser: 

 Samlet vurdering ikke-
prissatte: Positiv 

Samlet vurdering ikke-
prissatte: Negativ 

Netto nytte 
prissatte større 

enn null (>0) 

I  
Fordelaktig for samfunnet 

II  
Tvetydig utfall 

 

Netto nytte 
prissatte mindre 

enn null (<0) 

III  
Tvetydig utfall 

IV  
Ufordelaktig for samfunnet 

ALLE ALTERNATIVER 

Sammenstillingen av den samfunnsøkonomiske analysen vurderer fire gjennomgående alternativer. 
De prissatte konsekvensene er i mindre grad arealspesifikke og skiller ikke mellom alternativer og 
varianter. De ikke-prissatte konsekvensene derimot, har vurdert både gjennomgående alternativer og 
varianter til disse på deler av strekningene. Den samlet sett beste kombinasjonen av alternativ og 
variant er videreført i konsekvensutredningen.  

Tabell 8-10 Tabellen viser den kombinasjonen av alternativ og variant som er anbefalt videreført av de ikke-
prissatte konsekvensene 

Stange (56) Hamar (57) Ringsaker (58) 

2a K1-2b K1-3b K2-1a 
Mellom 

K3-3 
Fylling vest 

58 

I sammenstillingen diskuteres likevel resultater basert på hovedalternativene. I tillegg kommenteres 
vurderingen av variantene. Følgende alternativer diskuteres og rangeres dermed i sammenstillingen 
av den samfunnsøkonomiske analysen: 

Tabell 8-11 Tabellen viser de alternativene som diskuteres og rangeres i sammenstillingen 

Stange (56) Hamar (57) Ringsaker (58) 

2a K1-2b K1-3b K2-1a K3-3 58 

Usikkerhet 

Det må presiseres at den samfunnsøkonomiske analysen ikke nødvendigvis gir et fullstendig bilde av 
de langsiktige virkningene og mulighetene for samfunnet ved å gjennomføre tiltaket.  

På nåværende stadium er det knyttet usikkerhet til den detaljerte utformingen av tiltaket, som f.eks. 
plassering av tunnelpåhugg, bredde på skråningsutslag, utforming av rømningstunneler og ikke minst 
behov knyttet til anleggsarbeid, transport osv. Det er ikke endelig avklart hvordan drift av jernbanen 
skal løses i anleggsfasen. Videre er det er usikkerhet til antall bygg som må innløses og evt. må rives. 
Det er også usikkert hvordan fremtidig byutvikling vil påvirke dagens verdier. Arealbeslaget er usikkert 
og vil kunne bli redusert noe inn når der foreligger mer detaljerte planer. Det vil også være usikkerhet 
knyttet til kunnskapsmangel om verdiene og måten tiltaket påvirker delområdene på (omfanget). 
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Usikkerhet i verdi og/eller omfangsvurdering preger også konsekvensvurderingen. 

Vurdering av indirekte påvirkninger som forurensning et stykke unna tiltaket, som støy og forstyrrelser 
er oftest skjønnspregede og belagt med usikkerhet. 

Virkningene for samfunnet er beregnet på bakgrunn av et bestemt sett av forutsetninger blant flere 
mulige. En annen samfunnsutvikling kan endre forutsetningene. For å vurdere hvorvidt prosjektets 
samfunnsøkonomiske lønnsomhet påvirkes av endringer i forutsetninger, er det gjennomført 
følsomhetsanalyser. 

Rangering og diskusjon av alternativer (i Hamar) 

Målet med den samfunnsøkonomiske analysen er å gi en systematisk og etterprøvbar fremstilling av 
hvordan tiltaket påvirker velferden for samfunnet. Uavhengig om denne velferdsvurderingen fremstilles 
gjennom beregninger eller beskrivelser, innebærer analysen mange verdivalg. Alle verdivalgene 
knyttes opp til spørsmålet om hvordan arealet innenfor utredningsområdet disponeres til samfunnets 
beste. I den endelige rangeringen av kombinasjonen av alternativ og variant som er anbefalt 
videreført, ligger følgende verdivalg til grunn for rangeringen: 

 Muligheter fremfor forringelse 
Styrking av samfunnsverdier er vektlagt i forhold til svekkelse av samfunnsverdier. 

 Investeringskostnader 
Bakgrunnen for vurderingen av de prissatte konsekvensene ligger hovedsakelig i 
investeringskostnaden. Nyttekomponentene for trafikanter, operatører og samfunnet for øvrig 
har små forskjeller mellom alternativene. Forskjellene i investeringskostnad blir dermed 
utslagsgivende for netto nytten i beregningen. Siden alle alternativer har negativ netto nytte 
(nytte minus kostnad) blir rangeringen av de prissatte konsekvensene basert på at de med 
minst negativ netto nytte blir vurdert som best, se tabell nedenfor. 

 Tverrfaglige landskapsverdier 
De ikke-prissatte konsekvensene vurderer alternativene i forhold til hvordan de påvirker, 
forsterker eller svekker, de identifiserte, tverrfaglige samfunnsverdiene i Hamar sentrum, 
Mjøsstranda, Disen-Børstad og Åkersvika For de ikke-prissatte fagtemaene er det et i 
utgangspunktet en fordel å gjenbruke eksisterende jernbaneareal til videre drift. Tiltakets 
dimensjoner og eksisterende jernbanes plassering sentralt i Hamar sentrum innebærer 
imidlertid at fordelen med gjenbruk av eksisterende jernbaneareal må vurderes nøye i forhold 
til fordelen med å frigi eksisterende jernbaneareal til andre formål. 

 Gjenbruk av arealer og tiltakets dimensjoner 
Fordelen med gjenbruk av eksisterende jernbaneareal er avveid i forhold til tiltakets 
dimensjoner og krav til nytt arealbeslag. 

 Særegenhet fremfor representativitet 
De kvalitetene som er unike på traséen, er vurdert som mer utslagsgivende enn de verdiene 
som er mer utbredte og vanlige. Våtmarksområder som Åkersvika og sammenhengen mellom 
bysentrum og strandsonen i Hamar, er derfor blitt mer vektlagt enn for eksempel arealbeslag 
av jordbruksland i disse valgsituasjonene. I de tilfellene der inngrepet i Åkersvika må vurderes 
i forhold til inngrepet i sammenhengen mellom bysentrum og strandsone, er kvalitetene i byen 
prioritert. Inngrepet i Åkersvika representere en reduksjon, men ikke et bortfall av verdifullt 
naturmangfoldsareal. Lokaliseringen av et stort infrastrukturanlegg i byens strandsone 
derimot, etablerer en betydelig visuell og funksjonell barriere som på en grunnleggende og 
varig måte skiller bysentrum fra Mjøsstranda, Domkirkeodden og omlandet. 

 Varighet fremfor midlertidighet 
Konsekvenser av midlertidig karakter er vurdert som mindre utslagsgivende enn 
konsekvenser av varig karakter. Dette innebærer bl.a. at en negativ virkning i anleggsfasen er 
tillagt mindre betydning enn virkninger i driftsfasen. På denne måten står også de omfattende, 
men forbigående ulempene i et avklart forhold til tiltakets svært lange tidshorisont. 
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Verdivalget som konsekvensutredningen må ta, dreier seg med andre ord om å vurdere samlet 
hvordan kostnader og usikkerhet skal vektes opp mot grunnleggende lokale og regionale 
generasjonsverdier. Den samlede vurderingen har gitt følgende resultat (rangering): 

1. K3-3  
Alternativet er tilpasset skalaen til Vikingskipet. Få bygninger må rives, og hele det eksisterende 
sporarealet fra Espern til Furuberget frigis. Den anbefalte varianten åpner opp for en betydelig 
styrking av det historisk gitte byplangrepet i Hamar by. Samtidig skaper løsningen også muligheter 
for å reetablere den visuelle så vel som funksjonelle forbindelse mellom det historiske bysentrum 
og Mjøsstranda. 
Alternativet gir likevel store negative konsekvenser i agrarlandskapet Børstad-Tommelstad enn de 
øvrige alternativene. Dette gjelder både arealbeslag av jordbruksland og en viss funksjonell og 
visuell barrierevirkning. Sammenhengen til det kulturhistoriske jernbanemiljøet endres på en 
grunnleggende måte. Krysningen av våtmarksområdet Åkersvika vurderes som vesentlig dårligere 
enn i de andre korridorene. Variant K3-3 Fylling vest er vesentlig bedre enn alternativet, men 
fortsatt noe mer negative enn for K2-1a og K1-3b. Alle disse alternativene beslaglegger det 
økologisk sett mindre verdifulle rastearealet for fugl på vestsiden av eksisterende fylling. 
Alternativets netto nytte er for de prissatte konsekvensene best av de fire alternativene. 
Alternativet innebærer at Stangevegen stenges over en lang tidsperiode. 

2. K1-3b 
Alternativet innebærer at banearealet senkes fra området ved Hamar stasjon og vestover. Slik vil 
den visuelle forbindelsen mellom sentrum og Mjøsa kunne opprettholdes på deler av strekningen. 
Store deler av Hamarbukta fylles opp. Sporene etter den eksisterende bukta som byen ble anlagt 
etter, opphører. Tunnelpåhugg ved Koigen innebærer riving av mange bygninger og inngrep i 
eksisterende park. Krysningen av våtmarksområdet Åkersvika vurderes som tilsvarende negativ 
som alternativene i K1 og K2. 
Alternativet gir også positive konsekvenser ved at eksisterende sporarealer mellom Espern og 
Tjuvholmen frigis og sammenhengen til det kulturhistoriske jernbanemiljøet opprettholdes. Over 
omtrent halvparten av strekningen anlegges jernbanen i eksisterende baneareal. 
Alternativets netto nytte er for de prissatte konsekvensene nest dårligst av de fire alternativene. 
Alternativet innebærer at flere sentrumsveier og friluftsområdet Koigen berøres i anleggsperioden. 

3. K2-1a 
Alternativet innebærer et betydelig inngrep i de sentrale delene av Østbyen og frem til CC Stadion. 
Parklokk nord for Vangsvegen (i varianten også nord for Stangevegen) vil redusere dimensjonene 
på den åpne sjakten. Alternativet vil i mindre grad gi en visuell barriere i bybildet, men derimot en 
funksjonell barriere og dermed fragmentere nærmiljøet i Østbyen. Mange bygninger må rives. 
Krysningen av våtmarksområdet Åkersvika vurderes som tilsvarende negativ som alternativene i 
K1. De positive konsekvensene av tiltaket er derimot at hovedparten av det eksisterende 
sporarealet fra Espern til Furuberget frigis. Dermed åpner lokalisering av banen i denne korridoren 
opp for en betydelig styrking av det historisk gitte byplangrepet i Hamar by. Samtidig 
opprettholdes sammenhengen til deler av det kulturhistoriske jernbanemiljøet på Espern. 
Alternativet åpner også opp for å reetablere den visuelle så vel som funksjonelle forbindelse 
mellom det historiske bysentrum og Mjøsstranda. 
Alternativets netto nytte er for de prissatte konsekvensene dårligst av de fire alternativene. 
Alternativet innebærer store anleggstekniske utfordringer og store ulemper for sentrale deler av 
Hamar i anleggsperioden. 

4. K1-2b 
Alternativet innebærer at terrengnivået heves gjennom hele det eksisterende sporområdet. I tillegg 
føres banen i bro tvers over Hamarbukta. Mellom Koigen og resten av byen støyskjermes banen. 
Over Hamarbukta danner banen en høy og fremtredende visuell barriere mellom sentrum, 
strandsonen og omlandet. Over Koigen danner den i tillegg en funksjonell barriere mellom 
sentrum og strandsonen. Tunnelpåhugg ved Stormyra innebærer riving av mange bygninger og 
inngrep i eksisterende terrengform. Krysningen av våtmarksområdet Åkersvika vurderes som 
tilsvarende negativ som alternativene i K1 og K2. 
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Alternativet gir likevel positive konsekvenser ved at eksisterende sporarealer mellom Espern og 
Tjuvholmen frigis og sammenhengen til det kulturhistoriske jernbanemiljøet opprettholdes. Over 
omtrent halvparten av strekningen anlegges jernbanen i eksisterende baneareal. 
Alternativets netto nytte er for de prissatte konsekvensene nest best av de fire alternativene. 
Alternativet innebærer at flere sentrumsveier, bl.a. Aslak Bolts gate, og friluftsområdet Koigen 
berøres i anleggsperioden. 

Alt. 2a Sørli-Bekkelaget (felles for alle alternativer) 
Varianten gir tilnærmet de samme prissatte konsekvensen som alternativ 2a. Varianten er derfor ikke 
beregnet særskilt. 
De ikke-prissatte konsekvensene vurderer alt. 2a som noe bedre enn variant 56-1a. For det 
utslagsgivende fagtemaet naturressurser vil det samlede arealbeslaget av eksisterende dyrket mark 
og den omfattende omleggingen av Brenneribekken gir store negative konsekvenser for begge 
løsningene gjennom Stange. Alternativet gir imidlertid noe mindre arealbeslag enn varianten. 
Nærføring til skoler, flerbrukshall og kulturminner på Arstad, mer omfattende omlegging av 
Brenneribekken, og større fragmentering av jordene mellom Gyrud og Tokstad er også faktorer som 
medfører at variant 56-1a gir noe mer negative konsekvenser enn alternativet. 

Alternativ Jessnes-Brumunddal 
Alle de ikke-prissatte fagtemaene vurderer virkningen av tiltaket som negativ på strekningen mellom 
Jessnes og Brumunddal. For naturmangold og naturressurser er utslaget størst, mens det for 
landskapsbilde er noe mindre negativt. Sammen med fagtema kulturmiljø viser de likevel at 
konsekvensene er mest negative i område mellom Mælumsvika og Jesnes-gårdene. De negative 
virkningene av tiltaket forsterkes av inngrepet i boligområdet sør i Brumunddal tettsted. Samtidig 
utløser fjerningen av eksisterende jernbane i strandsonen et verdipotensial for både nærmiljø og 
friluftsliv og landskapsbilde. 
For de prissatte konsekvensene inngår delstrekningen i beregninger foretatt for hovedalternativene. 

Oppsummering 

Den samfunnsøkonomiske analysen viser at den fremtidige lokaliseringen av jernbanen gjennom 
Hamar vil være basert på et grunnleggende verdivalg. I sammenstillingen av alle fagtemaene og i den 
oppsummerende rangeringen er de positive virkningene av tiltaket lagt til grunn for dette valget. Et 
tiltak som ifølge de samfunnsøkonomiske beregningene ikke skulle ha vært gjennomført, bør ikke 
blokkere muligheten for å virkeliggjøre de positive virkningene av tiltaket. Dette underbygger valget av 
både K3-3 og K2-1a. Her viser også vurderingene av variantene at løsningene har et stort positivt 
potensial. Samtidig har den relative forskjellen i beregnet nytte og investeringskostnad fungert som 
korrektiv til verdioptimaliseringen. I denne sammenhengen fremstår K3-3 og K1-2b som de mest 
fordelaktige. Den endelige rangeringen av alternativer kan derfor verken leses direkte ut av tabellene 
for de ulike konsekvensgruppene, men følger som vi har sett, av en kunnskapsbasert argumentasjon. 
Her viser både beregningene og beskrivelsene at K3-3 er det samfunnsøkonomiske mest lønnsomme 
alternativet. 
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Tabell 8-12 Tabellen viser oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse. Alternativer er vist med blå farge og 
varianter med grå farge i overskriften. Samlet rangering for den dårligste varianten i hver korridor er oppgitt i 
parentes 

 Stange (56) Hamar (57) 
Ring-
saker 
(58) 

 2a 56-1a K1-2b K1-3b K1-3b 
Maks 

K2-1a K2-1a 
Mellom 

K3-3 K3-3 
Fylling 
vest 

58 

Prissatte konsekvenser (nåverdi i mill. 2016-kroner) 

1. Sum trafikantnytte  
 

3 748 3 759 
 

3 918  3 686   

2. Sum operatørnytte   
 

0 0 
 

0  0   

3. Sum offentlig nytte   
 

-1 381 -1 382 
 

-1 341  -1 411   

4. Sum nytte for 
samfunnet for øvrig 

 
 

104 361 

 

391 
 

390 
  

5. Restverdi   
 

2 086 1 989 
 

1 768  2 238   

6. Skattefinansierings-
kostnader 

 
 

-2 043 -2 230 
 

-2 622  -1 959   

Brutto nåverdi (sum 1-6)  
 

2 514 2 497 
 

2 114  2 944   

7. Investeringskostnader  
 

-9 785 -10 725 
 

-12 736  -9 333   

Netto nåverdi (NNV)  
 

-7 272 -8 228 
 

-10 623  -6 389   

Netto nåverdi per 
budsjettkrone (NNB) 

 
 

-0,65 -0,68 
 

-0,75  -0,59   

Rangering prissatte 
konsekvenser 

 
 

2 3 
 

4  1   

Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde - /- - - - 
- - - - /   

- - - 
- - - 

- - - - /   
- - - 

+ / 0 + / 0 + + - 

Nærmiljø- og friluftsliv - - - - - - - - - - - - - - - + + - - 

Naturmangfold - - / - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - / - - - 
- - - / - - 

- - 
- - - - - / - - - 

Kulturmiljø - - / - - - - - / - - - - - / - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - / - - - - / - - 

Naturressurser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Samlet vurdering 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /- - - - - 

Stor 
negativ  

Stor 
negativ  

Stor 
negativ  

Stor 
negativ  

Stor 
negativ  

Middels 
negativ 

Middels 
negativ 

Liten til 
middels 
negativ 

Liten 
negativ 

Middels 
negativ 

Rangering ikke-prissatte 
konsekvenser 

1 (2) 6 5 (7) (4) 3 (2) 1 1 

           

Samlet rangering 
prissatte og ikke-
prissatte konsekvenser 

1 (2) 6 3 (7) (5) 4 (2) 1 1 
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9 Andre samfunnsmessige virkninger 
Utredningstemaene i fagrapport om Andre samfunnsmessige virkninger omhandler i hvilken grad 
tiltaket vil legge til rette for en ønsket utvikling i regionen og byene og tettstedene som berøres. Netto 
ringvirkninger omhandler hvorvidt det kan tenkes å oppstå produktivitetsvirkninger av tiltaket som ikke 
fanges opp i analysen av prissatte virkninger, men som likevel kan innebære en samfunnsøkonomisk 
gevinst. Utredningstemaene regionale virkninger, by/tettstedsutvikling og knutepunktsutvikling har i 
første rekke et lokalt og regionalt perspektiv, og må ikke forstås som samfunnsøkonomiske tilleggs-
virkninger.  

 
Figur 9-1 Temaet Andre samfunnsmessige virkninger analyserer potensielle ringvirkninger av tiltaket. 
Vurderingene inngår ikke i den samfunnsøkonomiske analysen. Kapittelinndelingen viser til V712 (ikke dette 
dokumentet) 

Effektene som omtales under disse temaene vil ikke realiseres som direkte effekter av tiltaket, men vil 
avhenge av hvilke valg som gjøres av private og offentlige beslutningstakere i regionen. Analysene må 
derfor i første rekke tolkes som vurderinger av hvordan de alternative tiltakene legger til rette for en 
ønsket utvikling regionalt og lokalt.  

Utredningstemaene er også til dels overlappende. De viktigste virkningene for alle temaene er knyttet 
til hvordan tiltaket legger til rette for å binde regioner, næringsliv og arbeidstakere tettere sammen. I 
hvilken grad tiltaket legger til rette for dette avhenger i hovedsak av tre faktorer. For det første i hvilken 
grad reisetid mellom ulike områder forkortes, for det andre hvor sentrale områdene som bindes 
sammen er med hensyn til arbeids- og bosettingsmønster, og til sist om arealtilgangen er egnet for å 
utvikle arbeidsplasser og boliger i tilknytning til knutepunktet. 
En utfordring for analysen av temaene i denne rapporten er at de samfunnsmessige konsekvensene 
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som analyseres først og fremst er knyttet til hvilket togtilbud som tilbys på strekningen og ikke 
utbyggingen av selve infrastrukturen. 

9.1 Stange 
9.1.1 Alternativ 2a Sørli-Bekkelaget (felles for alle alternativer) 

(inkl. variant 56 1a Ottestad-Åkersvika) 

I Stange vil stasjonsplasseringen ligge fast som i dagens situasjon. Det er derfor først og fremst 
reisetiden som endres ved utbygging av tiltaket. Reduserte reisetider vil øke attraktiviteten til 
stasjonsnære områder og det er betydelig rom for utvikling av arealene i Stangebyen. En utvikling av 
mer konsentrasjon av næringsliv og boliger i stasjonsnære områder vil også kunne gi positive 
regionale virkninger i form av et bedre integrert felles arbeidsmarked i Hamarregionen og bedrede 
markedsmuligheter for næringsliv lokalisert i området. 

9.2 Hamar 
I Hamar vil valg av stasjonsplassering ha konsekvenser med hensyn til i hvilken grad man betjener 
eksisterende arbeids- og bosettingsmønster, samt hvilke muligheter for byutvikling som finnes i 
områdene rundt knutepunktet.  

9.2.1 K1-2b «dagens stasjon med bru over Hamarbukta» 

Dette alternativet baserer seg på dagens stasjonsplassering, og bygger opp under eksisterende 
arbeids- og bosettingsmønstre i Hamar, med et betydelig antall bo- og arbeidsplasser i umiddelbar 
nærhet til stasjonen. Stasjonen betjener også planlagte utbyggingsområder på en god måte og det er 
betydelig rom for videre utvikling av byen på attraktive og sentrumsnære arealer rundt knutepunktet. 
Dette medfører gode muligheter for vekst rundt knutepunktet med hensyn til både boliger og 
arbeidsplasser. I tillegg til positive virkninger lokalt gir vekst av bo- og arbeidsplasser rundt stasjonen 
også positive regionale virkninger i form av bedrede muligheter for et mer integrert arbeidsmarked i 
regionen og forbedrede markedsmuligheter for næring- og handelsstand som også kan gi netto 
ringvirkninger. Jernbanen vil imidlertid fortsatt ha en barrierevirkning mot Mjøsa. 
 
9.2.2 K1-3b «dagens stasjon med kulvert under Hamarbukta» 

(inkl. variant K1-3b MAKS kulvert) 

Dette alternativet har i hovedsak samme virkninger som K1-2b. Potensialet for vekst i områdene rundt 
knutepunktet er imidlertid enda høyere her ettersom kulvertløsningen gir muligheter for fylling av 
Hamarbukta og mer byutvikling i attraktive sentrumsnære områder. Dette gir også opphav til større 
muligheter for regional utvikling. 
 
9.2.3 K2-1a «stasjon ved Rådhuset» 

(inkl. variant K2-1a MELLOM lokk) 

K2-1a vil i enda større grad enn alt. K1-2b og K1-3b betjene dagens arbeids- og bosettingsmønster. 
Lokaliseringen betjener i stor grad også planlagte utbyggingsområder og vil frigjøre verdifulle arealer 
rundt dagens stasjonslokalisering. Dette alternativet er vurdert å samlet sett ha det største potensialet 
for lokalisering av boliger og arbeidsplasser i umiddelbar nærhet til stasjon. 
I sum medfører det at det er dette alternativet som er vurdert å ha det største potensialet for å utvikles 
som et knutepunkt med høy tetthet av bo- og arbeidsplasser i umiddelbar nærhet til stasjon. Dette 
innebærer også at det er det alternativet som har det høyeste potensialet i forhold til å utløse positive 
regionale virkninger i form av mer integrerte bo- og arbeidsmarkeder og bedrede markedsmuligheter 
for næringsliv og handelsstand. 

De to alternativene som baserer seg på dagens stasjonsplassering, K1-2b og K1-3b, bygger også opp 
under eksisterende arbeids- og bosettingsmønster, men i noe mindre grad enn K2-1a. Også her vil 
stasjonen betjene planlagte utbyggingsområder på en god måte, men arealene mot Mjøsa frigjøres 
ikke i like stor grad for utvikling fordi dagens stasjonslokalisering videreføres. Dette medfører at 
potensialet både lokalt og regionalt blir noe mindre. K1-3b er videre vurdert som noe mer positivt enn 
K1-2b ettersom denne løsningen tilrettelegger for fylling av Hamarbukta og utvikling av attraktive 
arealer her. 
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9.2.4 K3-3 «stasjon ved Vikingskipet» 

(inkl. variant K3-3 Fylling vest) 

Alt. K3-3 bygger i mindre grad enn de øvrige alternativene opp om eksisterende sentrumsfunksjoner 
på Hamar, og har færre bosatte og arbeidsplasser i umiddelbar nærhet. Det er gode muligheter for 
utvikling av området, men tilgjengelige arealer ligger i noe lenger avstand fra stasjonen enn de øvrige 
alternativene. Arealene ligger videre lenger vekk fra eksisterende sentrum og attraktive 
utbyggingsområder rundt Mjøsa enn øvrige alternativer. Arealene rundt K3-3 fremstår derfor i 
utgangspunktet som mindre attraktive med hensyn til utbygging enn arealene rundt øvrige alternativer. 
Alternativet frigjør også attraktive arealer rundt eksisterende stasjonsområde, som trolig vil prioriteres 
tidligere utbyggere. Det må derfor forventes at det vil ta lenger tid å få til en ønsket utvikling i dette 
området. Knutepunktet vil bli liggende mindre sentralt enn øvrige alternativer og er derfor vurdert som 
det minst fordelaktige av stasjonsplasseringene på Hamar. Dette medfører også at dette alternativet 
vurderes å ha minst potensial for å utløse positive regionale virkninger. 

9.3 Ringsaker 
9.3.1 Jessnes-Brumunddal (felles for alle alternativer) 

I Brumunddal vil stasjonsplasseringen som i Stange ligge fast som i dagens situasjon, og det er derfor 
først og fremst reisetiden som endres. I Brumunddal vil imidlertid sporet bli hevet noe gjennom 
stasjonen, og legger bedre til rette for tverrforbindelser mellom eksisterende sentrumsstruktur og 
Mjøsa. Dette er positivt og gir bedre muligheter for en ønsket utvikling av områdene mot Mjøsa. 
Kortere reisetider og forbedret togtilbud vil heve attraktiviteten til stasjonsnære lokaliseringer og 
muliggjøre en positiv utvikling av arealene rundt knutepunktet. Dette vil også kunne gi positive 
regionale virkninger for bo- og arbeidsmarkedene. 

9.4 Samlet vurdering  
De viktigste virkningene for temaene er knyttet til hvordan tiltaket legger til rette for å binde regioner, 
næringsliv og arbeidstakere tettere sammen. I hvilken grad tiltaket legger til rette for dette avhenger i 
hovedsak av tre faktorer:  

1. I hvilken grad reisetid mellom ulike områder forkortes  
2. Hvor sentrale områdene som bindes sammen er med hensyn til arbeids- og 

bosettingsmønster  
3. Om arealtilgangen er egnet for å utvikle arbeidsplasser og boliger i tilknytning til knutepunktet  

For kommunene Stange og Ringsaker vil stasjonsplasseringen ligge fast som i dagens situasjon. Det 
er derfor først og fremst reisetiden som endres. Kortere reisetid og forbedret togtilbud vil øke 
attraktiviteten til områdene rundt knutepunktet, som vil kunne gi positive effekter både lokalt og 
regionalt. I Brumunddal blir i tillegg sporet hevet noe gjennom stasjonen, og legger i større grad til 
rette for tverrforbindelser mellom eksisterende sentrumsstruktur og Mjøsa. Dette er positivt og gir 
bedre muligheter for en ønsket utvikling av områdene mot Mjøsa.  

I Hamar vil valg av stasjonsplassering ha konsekvenser med hensyn til i hvilken grad man betjener 
eksisterende arbeids- og bosettingsmønster, samt hvilke muligheter for byutvikling som finnes i 
områdene rundt knutepunktet. K2-1a vil i størst grad betjene dagens arbeids- og bosettingsmønster. 
Lokaliseringen betjener i stor grad også planlagte utbyggingsområder og vil frigjøre verdifulle arealer 
rundt dagens stasjonslokalisering. Dette alternativet er vurdert samlet sett å ha det største potensialet 
for lokalisering av boliger og arbeidsplasser i umiddelbar nærhet til stasjon. I tillegg til positive effekter 
lokalt gir dette også det største potensialet for positive regionale virkninger i form at et bedre integrert 
bo- og arbeidsmarked, samt forbedrede markedsmuligheter for næringsliv i området.  

De to alternativene som baserer seg på dagens stasjonsplassering, K1-2b og K1-3b, bygger også opp 
under eksisterende arbeids- og bosettingsmønster, men i noe mindre grad enn K2-1a. Også her vil 
stasjonen betjene planlagte utbyggingsområder på en god måte, men arealene mot Mjøsa frigjøres 
ikke i like stor grad for utvikling fordi dagens stasjonslokalisering videreføres. Dette medfører at 
potensialet både lokalt og regionalt blir noe mindre. K1-3b er videre vurdert som noe mer positivt enn 
K1-2b ettersom denne løsningen tilrettelegger for fylling av Hamarbukta og utvikling av attraktive 
arealer her.  
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Alt. K3-3 bygger i mindre grad enn øvrige alternativer opp om eksisterende sentrumsfunksjoner på 
Hamar, og har færre bosatte og arbeidsplasser i umiddelbar nærhet til stasjonen. Det er gode 
muligheter for utvikling av området, men mye av tilgjengelige arealer ligger i noe lenger avstand fra 
knutepunktet enn i de øvrige alternativene. Arealene ligger videre lenger vekk fra eksisterende 
sentrum og attraktive utbyggingsområder rundt Mjøsa enn øvrige alternativer. Arealene rundt K3-3 
fremstår derfor i utgangspunktet som mindre attraktive med hensyn til utbygging enn arealene rundt 
øvrige alternativer. Det må derfor forventes at det vil ta lenger tid å få til en ønsket utvikling i dette 
området, og alternativet er derfor vurdert å være det minst fordelaktige med hensyn til både lokal og 
regional utvikling. 
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10 Støy 
Kartlegging av støy omfatter beregning av lydnivå på fasader til bygninger med støyfølsomt 
bruksformål og beregning av støysoner. Beregningene er utført for forventet trafikksituasjon i 2050. 
Støyberegninger er gjennomført både for uskjermet og skjermet situasjon. I den skjermede 
situasjonen er det antatt sammenhengende tosidig skjerming med støyskjerm eller voll langs alle 
strekninger i dagen. Tiltakene som er foreslått er derfor på et overordnet nivå. Detaljerte løsninger 
utredes ikke på dette plannivået. 

10.1 Stange 
Nye linjer følger i stor grad dagens trasé i bebygde områder. Størst forskjell er i nord der planlagte 
linjer gir økt eksponering av boligområdet ved Bekkelaget. Disse områdene er i dag eksponert for støy 
fra vegtrafikk (Fv. 222). Dagens jernbane går lenger øst og berører der andre boligområder. Det er 
med andre ord liten forskjell mellom alt. 2a og variant 56-1a. Tiltakets konsekvens er at andre boliger 
blir eksponert enn i dagens situasjon, men antallet er noenlunde likt. 

 
Figur 10-1: Antall bygninger med støy over grenseverdi, Stange  

10.2 Hamar 
Alt. K1-2b følger dagens trasé igjennom Hamar sentrum og vil på denne måte ikke båndlegge nye 
områder med støy fra jernbanen. Likevel er det dette alternativet som gir støynivåer over grenseverdi 
for flest antall personer.  
 
Alt. K1-3b følger som K1-2b dagens trasé igjennom Hamar sentrum og vil på denne måte ikke 
båndlegge nye områder med støy fra jernbanen. Sammenlignet med K1-2b vil det bli færre berørte 
siden alternativet går raskere i tunnel vest for Hamar stasjon. Alternativet berører nest flest antall 
personer, men er også det alternativet som båndlegger minst nytt areal med støy fra jernbanen. 
 
Alt. K2-1a går nedsenket gjennom sentrum i en ny trasé. Nedsenkningen gjør at støysonenes 
utbredelse i sentrum reduseres og antall personer som blir berørt går ned tilsvarende. Alternativet har 
også en relativt kort dagsone som bidrar til at færre personer blir berørt. Beregningene viser samtidig 
at det er dette alternativet som berører nest flest bygninger, men en stor andel eneboliger gjør at det 
ikke så mange personer som er berørt. 
 
Alt. K3-3 går nordøst for sentrum i en ny trasé i dagen. Dette alternativet berører flest bygninger med 
en lang dagsone, men en stor andel eneboliger gjør at det ikke er så mange personer som er berørt 
som i alternativene gjennom sentrumsområdene. 

uskjermet skjermet uskjermet skjermet

1a 2a Dagens

Rød sone 78-83 1 1 0 0 0

Rød sone 73-78 38 12 37 14 3

Rød sone 68-73 53 27 64 29 32

Gul sone 63-68 119 54 112 51 70

Gul sone 58-63 248 112 263 118 138

Sum 459 206 476 212 243
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Figur 10-2: Antall bygninger med støy over grenseverdi, Hamar  

10.3 Ringsaker 
Nytt dobbeltspor følger dagens trasé igjennom Brumunddal. Sør for Brumunddal ligger det nye sporet 
lenger inn på landet, og er mer rettet ut enn dagens spor som svinger mer. Det er ingen stor økning i 
antall berørte personer langs strekningen før og etter utbygging av den nye toglinjen. 
 

 
Figur 10-3: Antall bygninger med støy over grenseverdi, Ringsaker  

Det vises for øvrig til fagrapport støyforurensing for en mer detaljert beskrivelse/utredning. 

  

uskjermet skjermet uskjermet skjermet uskjermet skjermet uskjermet skjermet Dagens

K1-2b K1-3b K2-1a K3-3

Rød sone 78-83 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Rød sone 73-78 2 1 1 0 9 3 11 2 3

Rød sone 68-73 27 11 23 10 29 12 15 7 61

Gul sone 63-68 78 30 67 18 85 47 71 27 86

Gul sone 58-63 135 101 113 86 119 93 162 135 171

Sum 242 143 204 114 243 156 260 171 321
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Alternativ 3

Rød sone 78-83 0 0 0

Rød sone 73-78 26 14 1

Rød sone 68-73 37 16 31

Gul sone 63-68 79 40 78

Gul sone 58-63 204 94 87

Sum 346 164 197
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10.4 Strukturstøy og vibrasjoner 
I forbindelse med dette prosjektet er det utført en kartlegging av strukturstøy og vibrasjoner langs 
strekningen. Kartleggingen omfatter beregning av strukturstøynivå i boliger over tunnelene og 
vibrasjoner på dagstrekningene. Kartleggingen er utarbeidet på grunnlag av erfaringer med baner i 
Osloområder, der det i hovedsak har vært skifrige bergarter og leire. I området Sørli-Brumunddal er 
det mye morenemasser. Det vil derfor være nødvendig å foreta vibrasjonsmålinger fra eksisterende 
bane i området for å få mer nøyaktige data og således resultater og anbefalinger. 

Stange 

Nye linjer for strekningen Sørli-Bekkelaget følger i stor grad dagens trasé i bebygde områder, bortsett 
fra i nord. Ved Bekkelaget følger linjen i tunnel under boliger. Det er liten forskjell mellom alt. 2a og 
variant 56-1a. Tiltakets konsekvens er først og fremst for beboere i Stange der boliger ligger nært 
banen hvor togene passerer i stor hastighet. Det kan bli nødvendig med omfattende tiltak for at 
grenseverdier for vibrasjoner skal kunne tilfredsstilles i alle boliger. 

Hamar 

Gjennom Hamar er det marginal forskjell mellom alt. K1-2b og 3b. Ingen boliger vil bli utsatt for 
vibrasjoner av betydning. Det må gjøres strukturstøyreduserende tiltak i tunnelen slik at grenseverdi 
for strukturstøy i boliger tilfredsstilles. Tilsvarende tiltak må også utføres for alternativ K2-1a. For alt. 
K3-3 vil enkelte boliger mellom Vikingskipet og tunnelinnløpet bli utsatt for vibrasjoner. Det må også 
utføres strukturstøyreduserende tiltak i tunnelen slik at grenseverdi for strukturstøy i boliger 
tilfredsstilles.   

Ringsaker 

Mellom Furuberget og Brumunddal vil det først og fremst ha en konsekvens for beboere i Brumunddal 
der boliger ligger nær banen da togene passerer i stor hastighet. Det kan bli nødvendig med 
omfattende tiltak for å tilfredsstille grenseverdiene for vibrasjoner i alle boligene. 

Det vises for øvrig til Fagrapport for strukturstøy og vibrasjoner for en mer detaljert 
beskrivelse/utredning. 
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11 Risiko og sårbarhet (ROS) 
Som en del av arbeidet med kommunedelplan (KDP) er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse, se eget vedlegg) for de tre kommunene for å tilfredsstille kravene etter pbl § 4-3. ROS-
analysen skal vise «… alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggings-formål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging …».  

Risiko er en kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens ved en (uønsket) hendelse. Sårbarhet er et 
uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt 
de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. ROS-
analysen har sett på risikoforhold spesielt knyttet til følgende temaer i både drifts- og anleggsfase: 

 Trafikksikkerhet 

 Skred 

 Overvann 

 Alunskifer/radon 

 Flom 

 Forurensning 

 Ulykke under lek og fritid  

 Ødeleggelse av kritisk infrastruktur 

Hendelsene er vurdert i forhold til risikostyringsmålene som defineres av fylkes-ROS for Hedmark: 

 Liv og helse 

 Ytre miljø 

 Samfunnsviktige funksjoner 

 Økonomiske verdier 

Det er knyttet ulike risiko- og sårbarhetsforhold til bygging og drift av nytt dobbeltspor. Den nye IC-
traseen er planlagt gjennom et område med tett bebygde strøk, mulige alunskiferholdige masser, 
våtmarksmiljøer i Åkersvika naturreservat, og med mulige utfordringer tilknyttet omlegging av 
eksisterende bekker og kritisk infrastruktur flere steder.   

På strekningen i Stange vil omleggingen av Brenneribekken gi utfordringer. Variant 56-1a krever 
lengst omlegging og sannsynligheten for oversvømmelser er derfor betydelig lavere i alternativ 2a. 
Alternativet går imidlertid nærmere skoler og bebyggelse, og har derfor høyere konsekvens knyttet til 
steinsprutskader og konstruksjonssvikt. 

I K1 vil en stor byggegrop ved Koigen (K1-3b) kunne innebære store konsekvenser ved spredning av 
alunskiferholdige masser. Planlagt kulvert krever også omlegging av veinett og øker sannsynligheten 
for konflikter mellom bilister og anleggstrafikk. I driftsfasen vil lang tunnelløsning i K1-2b være mer 
sårbar for svikt i pumpesystemer og andre uønskede hendelser med tog, enn kulvert/bru-løsningen. 

K2 gjennom sentrum vil innebære en stor byggegrop og aktivitet som gir utfordringer for trafikk-
avvikling. Det er også risiko for setningsskader på bebyggelse nær planlagt stasjon, bl.a. på rådhuset 
og CC stadion. I driftsfasen vil hendelser i tunnelen (som brann) innebære fare for liv og helse, og gi 
risiko for skader på bygg i sentrum. 

I K3 vil utbygging av fylling i Åkersvika innebære fare for skade på eksisterende spor, og stans i 
togframføring. Det største omfanget av alunskifer finnes sannsynligvis i denne korridoren, noe som 
krever særlig aktsomhet ved håndtering og transport. Tunnelløsningen vil også her utgjøre den største 
risikoen i driftsfasen. Plasseringer av beredskapsplasser og tilgang til tunnel for nødetater vil være 
viktige konsekvensreduserende tiltak. 

I Ringsaker vil det være utfordringer knyttet til fremkommelighet over Amlund bru/ Brumunda, og 
inngrep i elven, som kan gi økt risiko for utslipp og akutt forurensning. Det er identifisert en rekke 
risikoreduserende tiltak. I tillegg vil ytterligere tiltak følges opp i neste planfase. 



 

  

  

 

202 
 

12 RAMS-analyse  

(analyse av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet) 

12.1 RAM-analyse 
RAMS = Reliability Availability Mobility Safety 

Formålet med RAMS-analyse er å identifisere forhold eller grensesnitt utover standard/akseptert 
løsning som kan påvirke pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet for de tre alternativene, 
sett i forhold til den fremtidige trafikkmengden (og typen materiell) man forventer å avvikle på 
banestrekningen. Videre er det vurdert hvilke alternativ som gir best utgangspunkt for å oppnå RAM-
målene i prosjektet. Delmål har vært å identifisere optimaliserende tiltak.  

Fremgangsmåten er iht. til RAMS-håndboken STY-603581 «Veileder for RAM-analyse». 

12.1.1 Forebyggende vedlikehold 

Hvis man utnytter muligheten for vedlikehold på enkeltspor maksimalt, vil det være ca. 550 timer 
ekstra i året til forebyggende vedlikehold i alle alternativ. Beregningene tar ikke hensyn til samtidige 
operasjoner/parallelle aktiviteter. 

12.1.2 Feilmode og konsekvensanalyse (FMEA) 

Oppetid 

Resultatene viser at K1-3b oppfyller oppetidsmålet med mer enn 60 % margin, som er lavest med 
utgangspunkt i akseptkriteriene. De øvrige alternativene har høyere margin.  

Regularitet 

Resultatene viser at alternativ K1-3b oppfyller regularitetsmålet med nær 100 % margin. De øvrige 
alternativene har høyere margin. Følgende forutsetninger ligger til grunn:  

 Det er antatt at signalsystemet vil resultere i kansellerte tog. Det er for tidlig å kunne si 
noe om omfang, da det ikke gjort noen signifikante erfaringer i Norge med antall 
kanselleringer Thales-anlegget bidrar med.   

 Togmateriellet bidrar til kanselleringer, men blir ikke hensyntatt i analysen 

 Flom i Mjøsa kan påvirke regulariteten, men er ikke hensyntatt da banen er dimensjonert 
for 200-års flom.  

12.1.3 Grovanalyse av RAM-forhold 

De viktigste RAM-forholdene som er registrert er: 

 K2-1a har noen middels/store oppetidsutfordringer grunnet dyp stasjonsplassering og ventespor 
for godstog i tunnel, dersom man ikke tar hensyn til de foreslåtte optimaliserende tiltak. 

 K3-3 skiller seg ut med flest RAM-forhold som er vurdert til å ha stor negativ innvirkning på 
effektmål for regularitet, med bakgrunn i manglende kobling (tilsving) fra Rørosbanen og nordover 
mot Dovrebanen. 

 K1-2b og K1-3b har færrest RAM-forhold som har middels og stor innvirkning på effektmål.  

 Forskjellene mellom alternativene er marginale.  

12.1.4 Risikovurdering  

Det er gjennomført risikovurdering iht. JBVs sikkerhetshåndbok for systemet som helhet, for å 
identifisere om det forekommer spesielle forhold eller grensesnitt utover standard/akseptert løsning 
med betydning for RAMS. 

Resultat 

Generelt for alle alternativer:   

 For de delene av systemet som er standard løsning (håndteres av teknisk regelverk og 
god praksis), er akseptkriteriene for samfunns- og individrisiko møtt.  

 Forutsatt at risikoreduserende tiltak for uakseptable farer implementeres, vurderes det at 
alternativene oppfyller kriteriet for samfunnsrisiko. 
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 Kriteriet for individuell risiko vurderes som oppfylt, forutsatt at risikoreduserende tiltak 
sikrer at enkeltpersoner ikke eksponeres for uforholdsmessig høy risiko. 

 For å møte risikoakseptkriteriet for ALARP ("as low as reasonably achievable"), er 
risikoreduserende tiltak vurdert implementert.  

Resultatene viser at K2-1a har flest farer som er uakseptable uten risikoreduserende tiltak. Alle farer 
for K2-1a er knyttet til ventespor i tunnel, men dersom dette flyttes ut av tunnelen, på nordsiden, 
elimineres disse farene. 

Oppsummering 

Forhold som påvirker RAMS er identifisert i de gjennomførte analyser. RAMS-analyser er gjennomført 
når prosjektering er påbegynt, men før løsninger er besluttet, slik at identifiserte forhold har kunnet 
påvirke løsninger i den videre prosjekteringen. Systemdefinisjonen og 3D-modell for strekningen ligger 
til grunn for RAMS-analysene som er utført. 
Identifiserte farer er nedfelt og følges opp i en egen Farelogg. 
 
Sikkerhet 

Alle alternativer kan videreføres forutsatt at identifiserte tiltak gjennomføres. Alternativene K1-2b, K1-
3b og K3-3 er vurdert som likeverdige, da det ikke er avdekket signifikant forskjell i risikonivå. 
Alternativ K2-1a har ventespor i tunnel, noe som gir høyere kritikalitetsnivå i forhold til de øvrige 
alternativene.  

RAM 

Effektmål er innfridd for alle alternativer. Det er i hovedplanfasen ikke identifisert noen RAM-forhold 
som fører til større forskjeller mellom alternativene, da man har tiltak som kan implementeres for å 
redusere de negative forholdene relatert til RAM. Dersom man ikke tar hensyn til de foreslåtte 
optimaliserende tiltak kommer K3-3 dårligst ut. 

Det henvises til utarbeidet RAM-analyse og til Risikovurdering (analyse- og evaluering) for sikkerhet 
med tilhørende vedlegg for ytterligere informasjon.  
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13 Miljøbudsjett  
Et Miljøbudsjett omfatter direkte- og indirekte utslipp av bl.a. klimagasser fra material- og energibruk 
for utbygging, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Andre miljøtema, som støy, naturmangfold 
m.fl., er behandlet i konsekvensutredningen. 
 
Miljøbudsjett i denne sammenhengen viser beregninger av forventet utslipp av klimagasser (CO2-ekv) 
og fem andre miljøparametere i anleggs- og driftsfasen. Miljøbudsjett gjelder for de aktuelle 
alternativene på strekningen Sørli-Brumunddal.  

Prosjektet har gjennomført beregninger basert på to litt ulike beregningsmetoder: Den ene basert på 
JBVs tidligfaseverktøy for utslippsberegninger (STY-603204, 2014) den andre er basert på 
kostnadskalkyledata for alternativene.  

Tidligfaseverktøyet har betydelige usikkerheter fordi det ikke legges inn prosjektspesifikke data. Dette 
vil bli tatt hensyn til i senere versjoner av miljøbudsjettet (neste planfase). 

Metoden basert på kostnadskalkyledata gir mindre usikkerhet i beregningene fordi prosjektspesifikke 
data er benyttet, og er derfor best egnet til å sammenligne alternativene med hverandre. For input til 
dette finnes ikke faktiske mengdedata for alle komponenter men kun kostnader og oftest areal per 
komponent. Utslippsfaktorene (det vil si utslipp per enhet input) for de viktigste postene er basert på 
utslippsintensiteter. Generelt sett er alle de viktigste komponenter som er knyttet til materialbruk 
inkludert i dette miljøbudsjettet, men noen er ekskludert grunnet at forskjellene mellom alternativene er 
mindre og utslippene er relativt små. De fag som per tilfelle er ekskludert er følgende; KL 
(kontaktkjøreledning), strømoverføring/lavspent, tele/signal og VA/veg.  

Miljøbudsjettet i denne versjonen inkluderer kun utbyggsfasen, altså ikke drift, vedlikehold og 
utskiftning. Utbyggingsfasen viser likevel godt forskjellene mellom alternativene, det vil si at 
konklusjonene ikke ville vært annerledes hvis øvrige faser var inkludert. 

Denne versjonen er derfor primært basert på materialbruk og mindre på anleggsarbeidene. Dette vil 
også inkluderes i en senere versjon.  Dette antas heller ikke å være avgjørende for forskjellene 
mellom alternativene. Inkludering av anleggsarbeider antas å forsterke forskjellene fordi jo mer 
materialer som brukes jo mer maskiner må også brukes. 

De samlete resultatene for Hamar-alternativene er sammenlignet i tabellen nedenfor der utslippene er 
beregnet i forhold til det alternativet med de laveste utslippene (% utslipp i forhold til alt. K1-2b). 

Tabell 13-1 Sammenligning av utslipp for de ulike alternativene gjennom Hamar 

Alternativ 
Klimagass-

utslipp 

Menneskelig 

toksisitet 

Fotokjemisk 

smog 

Partikkel-

forurensning 
Forsuring 

Eutrofiering 

ferskvann 

K1-2b 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

K1-3b 107 % 102 % 112 % 107 % 111 % 102 % 

K2-1a 109 % 104 % 112 % 109 % 112 % 104 % 

K3-3 109 % 108 % 109 % 109 % 109 % 108 % 

 

Alt. K1-2b kommer best ut av alternativene. K2-1a og K3-3 har størst klimagassutslipp på 109 %. 
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14 Måloppnåelse og Jernbaneverkets anbefaling 
Vurdering av måloppnåelse skjer på bakgrunn av effektmål listet opp under kap. 1.2.3, jfr. de generelle 
føringer og forutsetninger som gjelder for IC-prosjektet.  

Vurdering av måloppnåelse og JBVs sammenstilling og anbefaling av valg av alternativ for nytt 
dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal fremgår i et eget dokument, se vedlegg.   
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15 Plankart og bestemmelser 
15.1.1 Plankart 

Kommunedelplanen fastsetter ny jernbanestrekning mellom Sørli og Brumunddal i Stange, Hamar og 
Ringsaker kommune. Kommunedelplanen består av plankart med bestemmelser og retningslinjer for 
gjennomføring av planen, som behandles separat i de tre kommunene. 
Planbestemmelser og retningslinjer (vedlegg, jfr. neste kap.) gjelder hele jernbanestrekningen i 
gjennom alle de tre kommunene.  
 

Planområde/plankart 

Planområdet er vist på arealplankartet. Plankartet berører Stange kommune (4 kartblad – alt. 2a og 
variant 56-1a), Hamar kommune (4 kartblad – alt. K1-2b, K1-3b, K2-1a og K3-3), og Ringsaker 
kommune (2 kartblad).  
Det er i tillegg utarbeidet illustrasjonsplan for hver kommune samt én illustrasjonsplan som dekker 
hele strekningen. Sistnevnte er vist med ulike farger på båndlagt areal for å skille alternativene/ 
variantene.  
Illustrasjonsplanene er ikke juridisk bindende, men kun illustrerende. Dvs. at vist hovedtrasé for 
dobbeltspor og veger/veikrysninger og omformerstasjon kan bli justert i neste planfase 
(reguleringsplan). Dette gjelder også mulige landbrukskrysninger som kan bli justert og/eller supplert. 
Illustrasjonsplan for hele strekningen er presentert i forminsket målestokk sist i dette kapittel og ligger i 
tillegg ved planbeskrivelsen som vedlegg. 
 

Hensynssone 

Hele planområdet er båndlagt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter pbl § 11-7, pkt. 2, jfr. 

pbl § 11-8, pkt. d (hensynssone H710). For noen soner er nevnte hensynssone kombinert med andre 

hensynssoner (båndleggingssoner): 

 Areal båndlagt etter Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven – nml) 
(hensynssone H720) 

 Areal fredet etter Lov om kulturminner (kulturminneloven – kulml) (hensynssone H730) 
 
Hensynssone H710 er videre inndelt i 3 kategorier:  

 H710_1 – Dobbeltspor planlegges i dagløsning.  

 H710_2 – Overgangssone mellom dagløsninger og overbygde- og /eller fjelltunnelløsninger. 
Innenfor sonen kan det være dagløsning, portalområder, fjelltunnel, tverrslag, 
rømningstunneler, overbygde løsninger som kulverter eller miljølokk mv. 

 H710_3 – Dobbeltspor planlegges i tunnel. 
 
Hensynssonen er utvidet ved kryssområder for infrastruktur, for rømningsveger/tverrslag fra tunnel og i 
andre situasjoner der framtidig jernbaneutbygging krever omarrondering av arealer.  

Noen steder går hensynsone (H710) ut over avgrensningen til utredningskorridoren fra 
planprogrammet. Hensikten med utredningskorridoren var å definere søkereal for framtidig 
jernbaneanlegg (dobbeltspor med tekniske installasjoner). Nødvendige areal knyttet til 
vegomlegginger, kraftforsyning, deponier o.l. var ikke mulig å definere før jernbanetiltaket ble definert, 
og ligger derfor i en viss grad utenfor utredningskorridoren. Det samme gjelder deler av nødvendig 
midlertidig arealbeslag for anleggsgjennomføring. Det understrekes at utredningskorridorens linje ikke 
er en juridisk bindende linje.  

Som et eksempel nevnes områdene rundt Brenneribekken i Stange. Fra Ottestad stasjon og nordover 
til Gubberudvegen er Brenneribekken i sin helhet tatt inn i båndlagt sone, for å kunne vurdere 
helhetlige løsninger på et mer detaljert nivå i reguleringsplanfasen. 

Arealformålene i kommuneplanens arealdel fra de tre berørte kommunene er bevisst ikke vist på 
plankartet, da plankartet kun skal vise områder som båndlegges mht. kommende reguleringsplan. 
Man har derimot valgt å vise kommuneplanens arealdel i grunnlaget for illustrasjonsplanen. 
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Det understrekes at arealformålene fra arealdelene ikke har rettskraft når denne kommunedelplanen 
er vedtatt. Arealformålene vil igjen bli juridisk bindende dersom reguleringsplanen for jernbaneformål 
ikke er vedtatt innen 4 (fire) år (evt. 8 (åtte) år ved forlengelse) fra vedtak av kommunedelplanen. 
 
Framtidig arealbruk innenfor båndlagt areal avklares på reguleringsplannivå. Innenfor båndlagt areal 
skal framtidig jernbaneanlegg med tilhørende infrastrukturtiltak bygges. Nødvendig anleggsbelte skal 
også som hovedregel ligge innenfor dette arealet. Enkelte infrastrukturtiltak, både varige og 
midlertidige i anleggsperioden, er på dette plannivået så uavklart at de kan bli liggende utenfor/ 
forlenges ut av båndlagt sone. Det samme gjelder massedeponi og evt. kompenserende tiltak både for 
landbruk og for naturmiljø.  Arealer innenfor båndlagte områder som ikke omfattes av reguleringsplan, 
faller tilbake til opprinnelig formål etter vedtak av reguleringsplan. 

Bestemmelser 

Bestemmelsene til kommunedelplanen er juridisk bindende. Føringer som ikke er juridisk bindende, 
men som skal følges opp i etterfølgende regulering er gitt som retningslinjer til planen. 
 

Offentlig ettersyn og vedtak 

Planforslaget foreslås lagt ut til offentlig ettersyn med ett alternativ i hhv. Stange og Ringsaker.  
I Hamar foreslås det lagt ut på høring mer enn ett alternativ fordi det ikke er konkludert med hvilket av 
disse alternativene som er å anse som den beste løsningen. JBVs anbefaling er at man tar endelig 
stilling til hvilket alternativ i Hamar som egner seg best etter offentlig ettersyn.  
Før endelig vedtak til høsten vil det bli fremmet ett konkret alternativ for hele strekningen, fra Sørli til 
Brumunddal. 
 

Premisser og juridiske konsekvenser 

Jernbaneverket er forslagsstiller. Kommunene er ansvarlig myndighet for kommunedelplanen med 
konsekvensutredningen for sine arealer. Vedtak av kommunedelplan kan først fattes når evt. 
innsigelser er frafalt, og når kommunen har godkjent konsekvensutredningen og anser 
utredningsplikten som oppfylt. Premisser, viktige hensyn osv. som er påpekt i dette planforslaget skal 
legges til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplaner (neste planfase). 
Reguleringsplanene skal og vil gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer som 
atkomster, over-/ underganger, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til 
omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak. Grunneiere (rettighetshavere) kan ikke kreve 
erstatning etter skjønn før reguleringsplan er vedtatt. 
 

15.1.2 Bestemmelser og retningslinjer 

Planbestemmelser og retningslinjer for kommunedelplanen fremkommer i eget vedlegg.  

Det er til offentlig ettersyn utarbeidet ett felles sett planbestemmelser og retningslinjer. Her vil det være 
ordlyd som ikke nødvendigvis gjelder for alle tre kommunene og de alternativ som legges ut på høring. 
Det vil etter offentlig ettersyn, høsten 2016, til 2.gangsbehandling og planvedtak, utarbeides 
bestemmelser og retningslinjer som er tilpasset hver kommune og det anbefalte alternativ med det 
respektive plankart. 
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16 Oppfølging av kommunedelplanen 
Etter at kommunedelplanen er vedtatt vil det bli utarbeidet reguleringsplaner for prosjektet. I 
reguleringsarbeidet vil plassering og utforming av jernbaneanlegget med tilhørende funksjoner bli 
optimalisert. Reguleringsplanen vil fastsette endelig løsning og være grunnlaget for erverv av arealer 
til anlegget. Parallelt med utarbeidelsen av reguleringsplan vil det utføres prosjektering og videre 
undersøkelser for å avklare tekniske og miljømessige forhold. 

16.1 Reguleringsplanarbeidet 
Prosjektet blir videreført av Jernbaneverket ved «InterCity Område Oslokorridoren» hvor Dovrebanen 
Sør inngår. 

Reguleringsplanene skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige forhold som atkomster og 
vegløsninger, over-/underganger, høyder på banen, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til 
utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak. Vedtatt kommunedelplan 
skal legges til grunn for regulering. 

16.2 Eiendomsforhold og grunnerverv 
For strekningen mellom Sørli og Brumunddal berøres jordbruksareal, annen næring og boliger. 
Arealinngrepene er permanente og midlertidige erverv, tilsvarende byggeperioden.  
Større anleggsarealer må innløses i forbindelse med ny trasé og nødvendig anleggsbelte vurderes for 
de enkelte strekningene og alternativene. Nødvendig bredde på anleggsbeltet er avgjørende for hvilke 
arealer som må løses inn. Det må også påberegnes erverv for omlegging av kryssende veger, 
anleggsveger, midlertidige deponi og omlegging av kabler og VA-ledninger m.m. 
I de alternativene hvor det ligger fredet bygg, kan disse byggene erverves på samme måte som ikke 
fredet bygg. Bygg som må rives eller flyttes vil bli endelig avklart i neste planfase (reguleringsplan).  
 

16.2.1 Sørli-Ottestad 

Denne strekningen er basert på jordbruk/landbruk/annen næring. Mye landbruksareal innløses i 
forbindelse med ny trasé, og store arealer må disponeres til anleggsområder. Det tas sikte på å unngå 
konflikt med boliger, driftsbygninger og andre bygg i tilknytning landbruk og næring så langt det lar seg 
gjøre i planlegging av plasseringen av anleggs- og riggområder.  
 
16.2.2 Ottestad-Jessnes 

De ulike alternativene gjennom Hamar behandles under ett, da elementene stort sett er de samme. 
For alternativene i K1 er JBV hjemmelshaver til arealer for deler av området som er planlagt bygget ut, 
hovedsakelig området fra Åkersvika til dagens Hamar stasjon. I området nordover fra dagens Hamar 
stasjon mot tunnelpåhugg er det hovedsakelig boliger som må innløses. Anleggsbeltets bredde avgjør 
om det blir nødvendig å løse inn næringseiendommer.  
 
K2 berører i stor grad boligbebyggelse. For K3 (og delvis K2) er det i vesentligste næringseiendommer 
som påvirkes, både innløsning av næringsbygninger og leie av næringstomter innenfor anleggsbeltet. 
Det er ikke sett nærmere på eierforholdene til bygningene, om det er offentlig eller privateid næring. I 
K3 er det også noe landbruksareal som beslaglegges, bl.a. mellom Disen og tunnelpåhugget ved 
Tommelstad. I K2 og K3 støter man på store næringstomter og industriområder, men også bygninger 
av betydelig størrelse samt kombinasjonsbygg næring/bolig. Det er særdeles vanskelig å beregne 
behov for erverv på dette plannivået, da det må vurderes mer detaljert hvilke typer bygg/næring som 
kan være aktuell å innløse/leie. 
 
16.2.3 Jessnes-Brumunddal 

Deler av strekningen består av jordbruk/landbruk som løses inn og/eller kan brukes som riggområde. 
Videre er det noe næringsbygg men hovedsakelig eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og større 
leilighetskomplekser som må innløses. 
 
Det er vedtatt reguleringsplan som legger grunnlaget for erverv av arealer til utbyggingen. Det vil være 
behov for både midlertidige arealer under anleggsperioden og permanente arealer til det nye anlegget. 
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Målet er å komme frem til minnelige avtaler med grunneier. Dersom det ikke lykkes å inngå avtaler om 
avståelse av grunn, har JBV anledning til å ekspropriere grunn (basert på vedtatt reguleringsplan, dvs. 
neste planfase) og rettigheter både til midlertidig og permanent bruk. 
 
Båndleggingen i kommunedelplanen har en tidsbegrensning på 4 år. Dersom arealet ikke er regulert 
innen 4 år kan grunneier kreve at eiendommen innløses eller ekspropriasjon straks blir foretatt. 
Grunneier har samme rett til å kreve innløsning når reguleringsplanen er vedtatt. 
 
JBV har utgitt en egen brosjyre om grunnerverv (jan. 2015) – «Grunneier møter Jernbaneverket»3.  

16.3 Etterbruk av eksisterende jernbanetrasé 
Det er i denne planfasen ikke tatt konkret stilling til fremtidig bruk av eksisterende jernbanetrasé, 
stasjonsområder og arealer tilhørende JBV. Inntil nytt dobbeltspor etc. er etablert og operativt, da 
tidligst i 2024, vil eksisterende jernbanetrasé være i drift. I forbindelse med denne planprosessen har 
det kommet inn innspill og ønsker fra ulike aktører om hva som bør skje med dagens jernbanetrasé.  

Jernbaneverket har vurdert ønsket om å reetablere landbruksarealer og kommet frem til at der det er 
relevant, og etter en konkret vurdering av de stedlige forholdene, kan det reetableres landbruksjord 
der hvor en legger ned gammel bane. Ved en vurdering av de stedlige forhold må det forutsettes 
følgende for at reetablering av dyrket mark skal være aktuelt: 

 Området må være egnet for oppdyrking eller etablering av dyrket mark mht. topografi 

 Potensiale for forurenset grunn må avklares.  

 Eiendomsstrukturen må være egnet. Tilliggende eiendommer må kunne dra nytte av 
oppdyrket tilleggsareal. Det må planlegges og avtales hvilke eiendommer som skal få tilført 
areal. 

 Massebalanse i eget eller tilliggende prosjekter: Det må være tilstrekkelig med fyllmasse og 
matjord for å kunne oppnå godt resultat. Matjord bør helst tas fra samme eiendom som mottar 
oppdyrket areal. 

 Annen alternativ bruk må vurderes helhetlig. 

Disse forutsetninger vil bl.a. bli lagt til grunn for hva eksisterende jernbanetrasé med tilhørende 
sidearealer skal omdisponeres til (arealformål/ bruk). Dette vil avklares i neste planfase/ andre 
separate planer.  

16.4 Oppfølging av helse-, miljø og sikkerhet (HMS) 
Håndteringen av helse, miljø og sikkerhet skjer gjennom flere lovverk, bl.a. Plan- og bygningsloven og 
Byggherreforskriften. Den videre planleggingen og utbyggingen vil skje i tråd med de til enhver tid 
gjeldende lover og forskrifter. 

16.4.1 Helse 

Med de forutsatte støytiltakene vil støyforholdene i de bebygde områdene bli bedre. En mer 
trafikksikker veg vil være positivt med hensyn til faktisk og opplevd trygghet. Fasen fram til ferdig 
anlegg medfører aktiviteter som på ulikt vis kan påvirke befolkningens helse negativt. 
Grunnervervsprosessen kan medføre økonomisk usikkerhet for grunneiere og rettighetshavere. 
Usikkerhet om løsninger kan være en belastning. Ulemper i anleggsfasen, det vil si støy, 
luftforurensning og ulike typer midlertidige løsninger, vil påvirke de berørtes helse negativt. 
Urimelige belastninger på befolkningens helse og trivsel kan forebygges ved at tiltakshaverne og 
utførende (entreprenørene) gir god informasjon og muligheter for medvirkning. Det vil bli lagt vekt på å 
gjennomføre anleggsfasen så skånsomt som mulig. 

                                                      
3 www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/Grunnerverv/  

 

http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/Grunnerverv/
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16.4.2 Miljø 

Miljøprogrammet er prosjektets strategiske, overordnete plan for miljø som fastsetter miljømålene for 
prosjektet. Det viser hvilke miljøutfordringer strekningen har, hvilke overordnete mål som er satt og 
hvordan målene skal oppnås. Miljømålene er fastsatt for hele prosjektets livsløp, altså for planlegging, 
bygging, drift og vedlikehold.  
 
Konsekvensutredningen har avdekket viktig informasjon om planområdet, og det er påpekt negative 
konsekvenser og sårbare områder. Miljøprogrammet danner grunnlaget for valg av tiltak i den videre 
planleggingen og gjennomføringen av planen.  
 
Miljøprogrammet og konsekvensutredningen er grunnlaget for miljøoppfølgingsplanen for 
anleggsfasen. Endelig og detaljert Miljøoppfølgingsplan utarbeides i tilknytning til byggeplanen.  
 
Viktige momenter i miljøoppfølgingsprogrammet vil være: 
 

 Eventuelle oppfølgende undersøkelser. 

 Overvåkning av faktiske effekter av tiltaket og ev oppfølging av dette. 

 Tiltak for å begrense inngrep i terreng og vegetasjon, utover et nødvendig minimum. 

 Tiltak for å begrense permanente og midlertidige (akutte) utslipp til grunn og vann. 

 Tiltak for å begrense støyulemper i anleggsfasen, herunder krav til driftstider. 

 Rutiner for å forebygge miljøskader i anleggs- og driftsfasen. 

 Rutiner for å håndtere og rapportere avvik (dvs. hendelser som er negative for miljøet). 

16.4.3 Sikkerhet (trafikk) 

Utbyggingen medfører betydelige utfordringer for trafikksikkerheten. Dels er det forutsatt 
anleggsvirksomhet inntil veg med ordinær drift, og dels vil det bli nødvendig med midlertidig stenging 
og omlegginger av både E6, lokalveger og atkomster. Det vil bli utarbeidet en egen 
trafikksikkerhetsplan som til enhver tid sikrer at alle trafikantkategorier tilbys et sikkert vegnett i 
anleggsperioden. Planen vil i særlig grad fokusere på å sikre trygg ferdsel mellom hjem og skole, og 
forøvrig sikre at lokaltrafikken ivaretar både framkommelighet og sikkerhet. Trafikksikkerhet i 
anleggsperioden er også et sentralt tema i utarbeidet Kvalitetsplan som gjelder for prosjektet 
(kvalitetsplanen inkluderer alle HMS-tema).  
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