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Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den 09.05.2018 sak 80/18 
 

Vedtak: 

Hamar formannskap slutter seg til følgende høringsuttalelse til 

Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram 2018-2029: 

 
Hamar kommune vil peke på at det er bra at intensjonene i NTP følges opp med å 
bedre jernbanetilbudet ved å legge til rette for økt godstransport og bedre tilbud for 
persontrafikken – men mener det er svært uheldig at fremdriften er langt svakere enn   
det som er lagt til grunn i planen.  
 
For Hamar kommune er det viktig at strekningen fram til og gjennom Hamar skjer så 
raskt som mulig. Usikkerhet om gjennomføringen og lang ventetid vil bremse en 
ønsket byutvikling i sentrum og ved et framtidig knutepunkt. Vi er derfor opptatt av at 
det må bevilges tilstrekkelig med midler til følgende strekninger som kan bli 
vesentlige flaskehalser med liten fremdrift: 
 

- Kleverud – Sørlie 
Så snart reguleringsplan er vedtatt, må det bevilges midler til bygging av 
strekningen Kleverud – Åkersvika.  

- Hamar – BrumunddalSå snart KDP for Hamar er sluttbehandlet, må det 
bevilges midler til arbeid med reguleringsplan gjennom Hamar og bygging av 
strekningen.  

 
Uavhengig av når utbyggingen skal skje, er det viktig at planene følges opp med 
nødvendige planleggingsmidler og at det blir bevilget midler til bygging på en måte 
som skaper kontinuitet i utbyggingen. Hamar kommune mener det kan se ut som om 
dette er en utfordring på sentrale deler av IC strekningen mot Lillehammer. 
 
Hamar kommune ber spesielt om at: 

 Framdriften som er vedtatt i NTP opprettholdes med at dobbeltsporet bygges 
til Hamar i 2024 og til Lillehammer i 2034. 

 Det bør fastsettes en forpliktende fremdrift også til Brumunddal. 

 Det avgjørende for Hamar kommune at traseavklaringen gjennom Hamar 
skjer raskest mulig. Så snart traseen gjennom Hamar er planavklart i 
kommunedelplan, må det følges opp med midler til reguleringsplan og midler 
til flytting av jernbaneverksted og driftsbase ut av Hamar sentrum. 



Side 2 av 7 

 

 Det er helt nødvendig at handlingsprogrammet følges opp med bevilgninger til 
kontinuerlig planlegging og utbygging av hele strekningen Langset- 
Lillehammer.  

 

Enstemmig vedtatt. 
 
 

Behandling: 
 
 

 

Innstilling: 

Hamar formannskap slutter seg til følgende høringsuttalelse til 

Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram 2018-2029: 

 
Hamar kommune vil peke på at det er bra at intensjonene i NTP følges opp med å 
bedre jernbanetilbudet ved å legge til rette for økt godstransport og bedre tilbud for 
persontrafikken – men mener det er svært uheldig at fremdriften er langt svakere enn   
det som er lagt til grunn i planen.  
 
For Hamar kommune er det viktig at strekningen fram til og gjennom Hamar skjer så 
raskt som mulig. Usikkerhet om gjennomføringen og lang ventetid vil bremse en 
ønsket byutvikling i sentrum og ved et framtidig knutepunkt. Vi er derfor opptatt av at 
det må bevilges tilstrekkelig med midler til følgende strekninger som kan bli 
vesentlige flaskehalser med liten fremdrift: 
 

- Kleverud – Sørlie 
Så snart reguleringsplan er vedtatt, må det bevilges midler til bygging av 
strekningen Kleverud – Åkersvika.  

- Hamar – Brumunddal 
Så snart KDP for Hamar er sluttbehandlet, må det bevilges midler til arbeid 
med reguleringsplan gjennom Hamar og bygging av strekningen.  

 
Uavhengig av når utbyggingen skal skje, er det viktig at planene følges opp med 
nødvendige planleggingsmidler og at det blir bevilget midler til bygging på en måte 
som skaper kontinuitet i utbyggingen. Hamar kommune mener det kan se ut som om 
dette er en utfordring på sentrale deler av IC strekningen mot Lillehammer. 
 
Hamar kommune ber spesielt om at: 

 Framdriften som er vedtatt i NTP opprettholdes med at dobbeltsporet bygges 
til Hamar i 2024 og til Lillehammer i 2034. 

 Det bør fastsettes en forpliktende fremdrift også til Brumunddal. 

 Det avgjørende for Hamar kommune at traseavklaringen gjennom Hamar 
skjer raskest mulig. Så snart traseen gjennom Hamar er planavklart i 
kommunedelplan, må det følges opp med midler til reguleringsplan og midler 
til flytting av jernbaneverksted og driftsbase ut av Hamar sentrum. 

 Det er helt nødvendig at handlingsprogrammet følges opp med bevilgninger til 
kontinuerlig planlegging og utbygging av hele strekningen Langset- 
Lillehammer.  
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Utredning: 

VEDLEGG: 
Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 
Regionrådets innspill til Hedmark fylkeskommune. 
 
 

FAKTA: 
Jernbanedirektoratet har sendt Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 ut 
på høring. Handlingsprogrammet er en konkretisering av Nasjonal transportplan 
(NTP) 2018-2029.  
 
Fylkeskommunene er høringsinstanser. HFK skal behandle sin høringsuttalelse den 
11./12. juni og ber om innspill til denne. Kommunen er i utgangspunktet ikke 
høringsinstans, men vi mener det er rett å sende uttalelsen både til 
Jernbanedirektoratet og fylkeskommunen da jernbaneutbyggingen har så vesentlig 
betydning for Hamar.  
 
Handlingsprogrammet som er på høring er Jernbanedirektoratets (JD) forslag til 
oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 som ble vedtatt av Stortinget 
i 2018.  
 
I handlingsprogrammet er det utredet tre hovedmål: 

- Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 
- Å redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen 
- Å redusere klimagassutslippene i tråd med omstilling til et lavutslippssamfunn 

 
Hovedutfordringen i planen er at det ikke er samsvar mellom ambisjonene om 
framdrift mellom NTP’en og JD’s forslag til handlingsprogram. BaneNor har sendt et 
innspill til programmet. I dette er det meldt om betydelig høyre kostnadsnivå på flere 
av de store prosjektene. I programmet poengteres det at gjennomføring av prosjekter 
vil være avhengig av årlige budsjettbevilgninger. Ubalanse mellom NTP, 
Handlingsprogram og bevilgninger, kan se ut til å være den største utfordringen når 
det gjelder å holde den framdriften som NTP’en legger opp til. Programmet skiller 
mellom første (2018-2023) og andre (2024-2029) seksårperiode og har fokus på den 
første..  
 
For Hamar kommune og vår region er det i hovedsak utbyggingen av InterCity-
strekningen fra Venjar (Eidsvoll) til Lillehammer som har hovedfokus, men også 
andre satsinger har betydning for Hamar og Innlandet.  
 
Gods 
Det er et mål å få mer gods over fra vei til Jernbane. Det er en forutsetning med en 
modernisering av terminaler og effektivisering av omlasting for å bli mer effektive. 
Mye transport går i dag på veg gjennom vår region. Det vil være positivt om deler av 
dette blir overført til bane. For Innlandet er også tømmerterminaler sentrale. Det 
legges opp til å etablere ny tømmerterminal på Rudshøgda og å utvide terminalen på 
Kongsvinger. Det planlegges også for å bygge tilsvinger på Hamar, Elverum og 
Kongsvinger for å få gods, og da spesielt tømmer effektivt til Sverige som er den 

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/9077c28783d648939786c5ce7d642d0e/jernbanesektorens-handlingsprogram--horingsutgave.pdf
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største mottakeren av tømmer i dag. Disse grepene vil øke lønnsomheten for 
tømmernæringen. En del av denne satsingen er også elektrifisering av strekningen 
Hamar – Elverum – Kongsvinger. Denne satsingen vil også gjøre det enklere å frakte 
annet gods enn tømmer ut til Europa over Kongsvinger og dermed støtte opp under 
miljøgevinstene som en ønsker å oppnå. 
 
Kunden i sentrum 
Handlingsprogrammet inneholder flere tiltak som skal gjøre det bedre og enklere for 
kunden å benytte tog eller annen kollektivtransport.  

- Det skal bli enklere å planlegge reise sømløst med overganger mellom buss 
og tog, samt at en kan kjøpe en felles billett.  

- Utvikling av bymiljø- og byvekstavtaler som i dag er vedtatt i 10 av de større 
byområdene. En videreutvikling av disse avtalene vil være tema i neste NTP. 
Ordningen vil da forhåpentlig også omfatte mellomstore byer som Hamar. 
Satsingen på «Mjøsby» prosjektet er en del av en posisjonering mot en 
videreutvikling av disse avtalene. Dette vil være tema i neste NTP. 

- Økt punktlighet, sikkerhet og kapasitet gjennom innføring av et nytt 
trafikkstyringssystem (ERTMS) 

 
Forbedret persontogtilbud 
Kapasiteten på dagens tog oppleves som for svak, spesielt i rushtiden. For innlandet 
forslås det flere tiltak både i første og andre seksårsperiode. Dette er bl.a.: 

- Økt kapasitet ombord på regiontogene i Oslo-området med doble togsett. 
- Nytt materiell på Gjøvikbanen 
- Fra totimers- til timesintervall mellom Oslo og Gjøvik 
I siste periode: 
- To tog i timen på regiontog fra Oslo til Hamar. Dette forutsetter realisering av 

prosjektene i indre InterCity. Det legges også opp til å øke frekvensen til to 
avganger i timen til Lillehammer etter 2029 når ytre InterCity er utbygd. 

 
Jernbanehistorie 
Jernbanemuseet er omtalt i kap. 3.6. Det slås fast at det er et stort behov for nytt og 
større museumsbygg for utstillinger og plass til oppbevaring av museets samlinger, 
slik at disse ikke forfaller og at museet trenger egnet sted for oppbevaring med 
sportilgang enten innenfor eksisterende infrastruktur eller ved bygging av egne 
anlegg. Museets nasjonale mandat fordrer også at det legges til rette for formidling 
ved andre arenaer enn på Hamar. Jernbanemuseets behov er et av 
utredningstemaene som det skal arbeides med i revideringen av KDP for 
dobbeltspor gjennom Hamar.  
 
Rørosbanen 
Forslag til tiltak på Rørosbanen har betydning for innlandet.  
Det legges opp til innkjøp av nye bimodale (går på både diesel og strøm) som kan 
betjene Rørosbanen på enkelte avganger. Dette vil bedre komforten for 
passasjerene. Ett av målene er å innføre ekstra avgang t/r Røros-Hamar for 
etablering av to-timersfrekvens mandag til fredag.  
 
Programmet legger også opp til elektrifisering av strekningen Hamar-Elverum-
Kongsvinger i siste halvdel av planperioden. Elektrifisering av Rørosbanen nord for 
Elverum er ikke omtalt.  
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Jernbanen på Østlandet/InterCity 
For Hamar og vår region er utbyggingen av InterCity svært sentral. For Hamar, 
regionen og innlandet er det viktig at utbyggingen skjer så raskt som mulig. I 
forslaget til handlingsprogram legges det opp til å fullføre InterCity-utbyggingen til 
Lillehammer som planlagt, men det foreslås å utsette utbyggingen i forhold til det 
som det ble lagt opp til i vedtatte NTP.  
 
Jernbanedirektoratet foreslår å forskyve hele IC-utbyggingen. Dette begrunnes bl.a. 
med økte kostnader og manglende planressurser. En samtidig utbygging av flere 
strekninger vil også virke fordyrende. For «vår» strekning innebærer forslaget at 
ferdiggjøring fram til Hamar utsettes fra 2024 til 2026 og at fullføringen til 
Lillehammer skal være ferdigstilt til 2034. Tidligere var strekningen Hamar-
Brumunddal en egen delstrekning. Denne er ikke nevnt hverken i NTP eller i 
handlingsprogrammet.   
 
Utbyggingen er foreslått gjennomført trinnvis. For hver parsell må det utarbeides en 
kommunedelplan (KDP) og lages reguleringsplan før utbygging kan starte. De ulike 
parsellene mellom Venjar og Lillehammer er på ulike planstadier. For å kunne nå 
målsettingen om ferdigstilling er det viktig at planleggingen ikke stanser opp. 
Forslaget til handlingsprogram sier ikke noe om planleggingsmidler nord for Hamar.   
 
Situasjonen for dobbeltspor gjennom Hamar er godt kjent. Kommunestyret har 
vedtatt en østlig trase. Flere innsigelser gjorde at saken ble sendt til KMD. De har 
sendt kommunedelplanen tilbake til Hamar kommune med oppdrag om å revidere 
planen for å få et bedre beslutningsgrunnlag. Arbeidet med ny KDP er i gang og 
BaneNOR’s mål er at denne skal være klar til sluttbehandling i slutten av 2019. 

 

Status på parseller Venjar - Lillehammer 
 

Strekning Status Planlagt 
ferdig 
NTP 

Planlagt 
ferdig HP 

Nødvendig oppfølging 

Venjar – 
Langset 

Oppstartsbev. 
gitt i st.b. 2018 

2023 2023 Må følges opp med bev. I 
st.b. fram til ferdigstilling. 

Langset – 
Kleverud 

Ferdig bygget     Åpnet 1. des. 2015 

Kleverud 
– Sørli 

Ferdig reg.plan 
Bygging er 
utsatt og koblet 
sammen med 
neste parsell. 

2024 2026 Må følges opp med bev. I 
st.b. fram til ferdigstilling. 

Sørli – 
Åkersvika 

Reg.planarbeid 
igangsatt 
Mål om 
sluttbeh des 
2019 

2024 2026 Må følges opp med bev. I 
st.b. fram til ferdigstilling. 

Ytre IC – Hamar – Lillehammer 

Hamar Rev. av KDP 
igangsatt 

2034* I slutten av 
planperioden 

Må følges opp med 
bevilgning av midler til 
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Planprogram 
ferdig i 2018 
KDP ferdig i 
2019 

planlegging/gjennomføring 

Hamar – 
Br.dal 

Ferdig KDP 2034* I slutten av 
planperioden 

Trenger:  
1. Planleggingsmidler til  

- reg.plan 
2. Midler til 

gjennomføring 

Br.dal – 
Moelv – 
Lilleh 

Ikke igangsatt 
arb. med kdp. 

2034* I slutten av 
planperioden 

Trenger:  
1. Planleggingsmidler til  

- KDP 
- reg.plan 

2. Midler til 
gjennomføring 

* NTP:  
Siste del av planperioden: 
Ytre InterCity Hamar (Åkersvika) – Lillehammer 
Utbyggingen av dobbeltspor mellom Hamar og Lillehammer planlegges med tanke på 
ferdigstillelse i 2034.  

 

Andre forhold/prosjekter 
 

Prosjekt Status Planlagt 

ferdig 

NTP 

Planlagt 

ferdig HP 

Nødvendig 

oppfølging 

Hensetting 
Hove 

Under 
planlegging 

  2020-21   

Hensetting 
Hamar 

En del av 
pågående KDP 

      

Godsterminal 
Rudshøgda 

Under 
planlegging 

  I (siste 
halvdel av) 
planperioden 

  

Krysning E6  
(Kjernli ?) 

Lagt inn 140 mill 
(til Nye veier) 

      

Dobbeltspor  
Br.dal – Moelv 

Anbefalt i innspill 
fra BaneNOR  
Ikke omtalt i HP  
 

2031   Trenger planmidler 

Driftsbase 
Hamar 

Håndteres i KDP 
Hamar 
Ikke omtalt i HP 

    Må følges opp etter 
KDP vedtak 

Verksted 
Hamar 

Håndteres i KDP 
Hamar 
Ikke omtalt i HP 

    Må følges opp etter 
KDP vedtak 

 
 
 

VURDERING: 
Rådmannen foreslår en slik høringsuttalelse: 
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Hamar kommune vil peke på at det er bra at intensjonene i NTP følges opp med å 
bedre jernbanetilbudet ved å legge til rette for økt godstransport og bedre tilbud for 
persontrafikken – men mener det er svært uheldig at fremdriften er langt svakere enn   
det som er lagt til grunn i planen.  
 
For Hamar kommune er det viktig at strekningen fram til og gjennom Hamar skjer så 
raskt som mulig. Usikkerhet om gjennomføringen og lang ventetid vil bremse en 
ønsket byutvikling i sentrum og ved et framtidig knutepunkt. Vi er derfor opptatt av at 
det må bevilges tilstrekkelig med midler til følgende strekninger som kan bli 
vesentlige flaskehalser med liten fremdrift: 
 

- Kleverud – Sørlie 
Så snart reguleringsplan er vedtatt, må det bevilges midler til bygging av 
strekningen Kleverud – Åkersvika.  

- Hamar – Brumunddal 
Så snart KDP for Hamar er sluttbehandlet, må det bevilges midler til arbeid 
med reguleringsplan gjennom Hamar og bygging av strekningen.  

 
Uavhengig av når utbyggingen skal skje, er det viktig at planene følges opp med 
nødvendige planleggingsmidler og at det blir bevilget midler til bygging på en måte 
som skaper kontinuitet i utbyggingen. Hamar kommune mener det kan se ut som om 
dette er en utfordring på sentrale deler av IC strekningen mot Lillehammer. 
 
Hamar kommune ber spesielt om at: 

 Framdriften som er vedtatt i NTP opprettholdes med at dobbeltsporet bygges 
til Hamar i 2024 og til Lillehammer i 2034. 

 Det bør fastsettes en forpliktende fremdrift også til Brumunddal. 

 Det avgjørende for Hamar kommune at traseavklaringen gjennom Hamar 
skjer raskest mulig. Så snart traseen gjennom Hamar er planavklart i 
kommunedelplan, må det følges opp med midler til reguleringsplan og midler 
til flytting av jernbaneverksted og driftsbase ut av Hamar sentrum. 

 Det er helt nødvendig at handlingsprogrammet følges opp med bevilgninger til 
kontinuerlig planlegging og utbygging av hele strekningen Langset- 
Lillehammer.  

 
 

Bjørn Gudbjørgsrud 
 


