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Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal, 

Hamar kommune 

Jordvernalliansen i Hedmark arbeider for bevaring av kulturjord og mot en stadig forverring av norsk 

sjølforsyningsgard og matsikkerhet. 

I Hamar er framlagt tre alternative traseer, her kalt vest, midt og øst. 

Vårt utgangspunkt er at en moderne jernbane for Østlandsområdet er nødvendig og riktig. Vi mener det er viktig å 

styrke togets konkurransekraft vis-à-vis vegtransport, ut fra den forutsetning at jernbane som regel er mindre 

arealkrevende enn veg. Dersom en større andel av transportarbeidet – både for personer og gods – faller på 

skinnegående transport, vil en kunne avstå fra å gjennomføre nye store og arealkrevende vegprosjekter som ellers 

ville vært nødvendige.  

Jordvernalliansen vil sterkt fraråde alternativ øst. Traseen fører til ødeleggende inngrep i produksjonsarealene til to 

av kommunens driftsenheter, Børstad og Tommelstad. Det direkte beslaget av matjord vil være på minimum 45 

daa; sannsynligvis større, da skjæringer her ikke er innregnet. Stigningsforholdene fra Disenstranda opp mot 

tunnelpåhugget ved Furnesvegen vil gi dype skjæringer over både Børstad og Tommelstad. 

Trasévalg og jordvernhensyn i Hamar må ses opp mot tilsvarende i Stange og Ringsaker. I Stange og Ringsaker er 

det umulig å unngå konsekvenser for dyrket mark, uansett trasévalg. Svært store arealer av dyrket mark blir 

omdisponert, særlig i Stange. Dette uunngåelige arealbeslaget må få konsekvenser for trasévalg i Hamar, hvor det 

er fullt mulig å unngå konsekvenser for dyrket mark ved å velge trasé midt eller vest. Dobbeltsporprosjektet 

gjennom Hedmarken kan ikke bli kjennetegnet ved å pløye seg gjennom noe av det beste Norge har av dyrket mark 

uten hensyn til jordvern. Stortinget har vedtatt et innskjerpet jordvernmål, og dette må også få konsekvenser for 

dobbeltsporprosjektet. 

I tillegg er det beregnet et midlertidig arealbeslag på 126 daa fulldyrka jord. Det er usikkert om tilbakeføring av 

anleggsområde til jordbruk kan skje uten en langvarig forringelse av kvalitet og avlingspotensial. 
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JORDVERNALLIANSEN I HEDMARK ER DANNET AV FØLGENDE ORGANISASJONER: 

NATURVERNFORBUNDET I HEDMARK – HEDMARK BONDELAG – HEDMARK NATUR OG UNGDOM – LO I HEDMARK – KOKKENES MESTERLAUG HEDOPP  
NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND I HEDMARK – HEDMARK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG – HEDMARK BYGDEKVINNELAG 

INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET AVDELING HEDMARK/OPPLAND – HEDMARK BYGDEUNGDOMSLAG 
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER INNLANDET – NORGES MILJØVERNFORBUND REGION ØSTLANDET 
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Med bane i dagen langs alternativ øst vil ca. 200 daa dyrka jord på Børstad bli liggende mellom jernbanen og 

eksisterende tettbebyggelse. Det er stor fare for at disse avsnørte arealene i neste omgang kan bli regulert til 

bolig/næring, og dermed være tapt for alltid. 

Dersom østre linje skulle bli valgt, vil Jordvernalliansen kreve tunnel også for Børstad/Tommelstad. 

En moderne bane for Hamar vil kreve tilsving for Rørosbanen både sørover og nordover. Særlig for framtidas antatt 

økte godstransport er det viktig at en ikke setter seg i en situasjon der tog må vendes på Hamar. Med østre 

alternativ vil Rørosbanen ikke kunne få tilsving nordover, med mindre den bygges ut i Åkersvika. Vi holder det for 

svært lite sannsynlig at det vil bli frigitt arealer for jernbane i de mest verdifulle delene av Åkersvika. 

Fra et jordvernsynspunkt er vestre og midtre linje likeverdige. Vi vil likevel peke på de sekundære virkningene av 

utbygging i tettbygd område. Boliger og næringsbygg som rives, må nødvendigvis omlokaliseres til nye tomter. For 

Hamars vedkommende vil enhver omlokalisering legge press på jordbruksområdene rundt byen. Jordvernalliansen 

ber om at traseer og tekniske løsninger som i minst mulig utstrekning fører til innløsning av boliger og næringsbygg, 

velges.  

 

 

Med vennlig hilsen arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Hedmark, 

Elektronisk godkjent, uten underskrift  
 
Lars Opsal jr    Lars Mæhlum    Esten Segbø Løvaas 
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