
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Reguleringsplan Åkersvika – Hamar stasjon 

 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
Skriv om det er behov for tid utover  
1 time (se møtedatoer på 
innlandetfylke.no/planforum)  
 

24.08.2022.  
Vi ønsker 1,5 time (helst etter lunsj).  

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Hamar kommune, forslagstiller Bane NOR. 

Navn/e-postadresse på deltakere 
fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter 
 

Hamar kommune:  
Britt Søgaard, e-post: 
britt.sogaard@hamar.kommune.no 
  
Bane NOR: 
Laila Nilsen Myklebust, e-post: 
laila.nilsen.myklebust@banenor.no 
 
Henrik Søfteland Iversen, e-post: 
henrik.softeland.iversen@banenor.no 
 

 

 

Skjema 

• Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante 

vedlegg. 

• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes. 

• Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til post@innlandetfylke.no. 

 

Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum 

 

Vedlegg 

• Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er hensiktsmessig 

for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 
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Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Detaljreguleringsplan Åkersvika – Hamar stasjon.  

Bakgrunnen for at 
planarbeidet er satt i 
gang 
 

Hensikten med planen:  
Planforslaget følger opp vedtatt kommunedelplan for dobbeltspor og 
meklingsavtalen mellom BaneNOR og Hamar kommune, vedtatt av 
kommunestyret i november 2020.   
Reguleringsplanen legger til rette for å bygge dobbeltspor over Åkersvika 
fram til Hamar stasjon. Planene omfatter etablering av ny undergang til 
plattformene og modernisering av stasjonsområdet. Rørossporet ved 
stasjonen er foreslått flyttet, noe som medfører at arealene for 
skysstasjonen blir endret. Det legges til rette for et framtidsrettet 
knutepunkt og omforming av dagens sporområder for å frigi arealer til 
byutvikling.   
 
Lokalisering og planavgrensning:  
Planen omfatter jernbanearealer med stasjonsområdet og nødvendige 
tilhørende arealer fra Victoria-undergangen til Åkersvika (til 
kommunegrensen til Stange kommune). Planområdet ligger sør for 
Strandgata-Stangevegen og på nordsiden av de nye byutviklingsarealene 
ved Espern, reguleringsplanen for strandsonen (dvs. tidligere 
godsområdet) og Tjuvholmen.     
 
Kartutsnitt med grense for varsel om oppstart:  

 
 
Gater og byrom ved stasjonen vil bli omfattet av en egen reguleringsplan 
som utarbeides av kommunen og fylkeskommunen i fellesskap. Det er 
varslet oppstart for denne planen nå med frist for innspill 3. september.   
 

Status – hvor langt har 
planen kommet i 
prosessen?  
(varsel om oppstart / under 
utarbeidelse / offentlig 
ettersyn / høring / annet) 

Reguleringsplanen er sendt på høring med høringsfrist 3. september. Se 
mer info og plandokumenter på kommunens nettside:  
https://www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati/si-din-mening-om-
reguleringsplanen-for-akersvika-hamar-stasjon-infomote-25-aug-kl-17 
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 Bane NOR sin medvirkningsportal: 
https://storymaps.arcgis.com/stories/fac3816e6d4f4f2c902e53b10f593706 
 
Planoppstart ble varslet i juli 2021.  
 
Et knutepunktprosjekt er etablert med arbeidsgruppe og styringsgruppe, 
som har fungert som en ressursgruppe undervegs i planprosessen. 
Deltakere her er Bane NOR SF, BaneNOR Eiendom, Hedmark 
fylkeskommune, Statens vegvesen og kommunen.   

Er forslaget i samsvar 
med 
kommuneplan/overordnet 
plan? 
 

Planforslaget er i samsvar med kommunedelplan for dobbeltspor vedtatt 
18.11.2022.  

Kan forslaget være i 
konflikt med nasjonale 
og/eller regionale 
interesser? Hvis JA, 
hvilke? 
 

Planforslaget omfatter nasjonale/regionale interesser:  

- Samferdsel/transport: Nytt dobbeltspor til Hamar får konsekvenser 
for de trafikale løsningene for alle trafikanter. (Noe av dette løses i 
egen reguleringsplan for gater og byrom.)  

- Kulturminner: Stasjonsområdet har en rekke bygg med 
bevaringsverdi, der hovedbygningene er sentrale for Hamar bys 
identitet og historie. Planforslaget får konsekvenser for 
kulturhistoriske verneverdier og det må bl.a. søkes dispensasjon 
fra verneforskriften hos Innlandet fylkeskommune vedr. østre 
travers, se planbeskrivelsen kap 6.3.   

- Naturmangfold: Ny jernbanefylling over Åkersvika innebærer fysisk 
inngrep i naturreservatet og det må søkes om dispensasjon fra 
verneforskriften gitt av Statsforvalteren i Innlandet, se 
planbeskrivelsen kap 6.1 og vedlegg 8 kompensasjonsplan.     

- Flom: Nye jernbanespor er lagt ca. 1,5 meter over dagens spor i 
Åkersvika (skinneoverkant på 128 moh). Flom står omtalt i 
planbeskrivelsen kap 6.8. 

Det har vært dialog med de aktuelle sektormyndigheter innenfor hvert 
av disse fagområdene undervegs i planprosessen.    

Andre 
forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

 

**) 
Hvilke konkrete 
problemstillinger ønsker 
kommunen/tiltakshaver  
å ta opp i planforum? 
 
 

Kommunen og tiltakshaver ønsker å informere om planforslaget og 
planprosessen, da reguleringsplanen er relativt komplisert med mange 
fagtema som har vesentlig regional/nasjonal interesse.  
 
Det ønskes tilbakemelding på om det trengs mer dialog omkring enkelte 
tema før høringsuttalelse skal skrives, og om det er sentrale hensyn/tema 
som kommunen/tiltakshaver bør ta med i den videre planprosessen.  
  

Hvilke regionale aktører 
ønsker  

Planen berører de fleste fagtema, så helst innenfor de fagområdene som 
blir berørt av planen.  

https://storymaps.arcgis.com/stories/fac3816e6d4f4f2c902e53b10f593706


 

kommunen/tiltakshaver 
at skal  
delta i planforum? 
 

Andre ting det er relevant 
å  
opplyse om 
 
 

 

 

**Eget problemnotat kan også lages når det er nødvendig for å opplyse saken for planforum. 


