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Abstract
Studien syftar till att undersöka regionaliseringsprocesser som innehåller
infrastrukturutbyggnader, och se hur dessa påverkar mindre städer. Studien utgår från
teorier om stadsbyggnadsideal, utarbetade av Krister Olsson och Tigran Haas (2013),
teorier om regional utveckling (dromoregioner), platsidentitet, post-politik samt David
Harveys indelning i absoluta, relativa och relationella rum. Genom att främst studera
kommunala planer och arkitekters visioner, söker jag svar på frågor om hur det så
kallade InterCity-projektet i Osloregionen hanterat frågan om stationslokalisering i
Hamar, vilka ideal man kopplar till järnvägen, hur Hamars roll i olika regioner
påverkas, samt om man kan dra några generella slutsatser om regionaliseringsprocessers
påverkan på mindre städer. Resultatet visar att det saknas entydiga stadsplaneringsideal
i visionerna, och att Hamar behöver definiera sin roll i de olika regioner där staden
ingår.
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1. Inledning
Tekniska förändringar i samhället, mer specifikt inom transportinfrastruktur påverkar
människors bosättnings- och rörelsemönster. Snabbare transporter leder till att det går
att bo längre bort från arbetsplatsen och därmed förändras vilka områden som man
upplever hör ihop och som människor vistas i. Dessa områden, eller regioner, förändras,
både rent konkret men även i människors medvetande.
Regionalisering och regionalpolitik var ursprungligen ett forskningsområde som syftade
till att skapa formella regioner med en relativt jämn inkomstfördelning,
sysselsättningsnivå, produktionstillväxt och valfrihet. Dessa är aspekter som utgår från
svensk regionalpolitik, men som kan appliceras även på mer generella plan. Vad som
idag menas med regionalisering har blivit allt mer komplext. En region idag behöver
inte vara administrativ men dess funktion är alltid kopplat till ett kriterium vilket
regionen relaterar till (Syssner, 2008). Till exempel syftar en ekonomisk region till att
försöka förklara ett område som har exempelvis gemensam arbetsmarknad eller andra
gemensamma ekonomiska intressen.
Skapandet av så kallade dromoregioner, (av grekiskans dromo = snabb, väg) är en typ
av regionsskapande. Att belysa transport som en viktig faktor i rummet samt
integreringen av det relativa och relationella rummet i människors medvetande är att
förstå att det absoluta rummet fått mindre betydelse (Harvey, 2006). Genom ökad
förståelse för kommunikationer och transport, har regionsskapande alltmer fokuserat på
det tidsrumsliga perspektivet; med andra ord hur lång tid det tar att ta sig mellan två
punkter. I detta sammanhang har tiden fått ökad betydelse för hur, främst ekonomiska,
regioner har kommit att se ut.
Den ökande förståelsen för transportsektorns relevans i regionsskapandet, den parallellt
växande förståelsen och intresset för hållbar utveckling har gjort att järnvägen utsetts till
viktig faktor i det nav som sedan länge dominerats av vägtransporter. Ekman (2003)
menar att detta hör ihop med en längtan tillbaka till den gamla stenstadens ideal, där
spårtrafik utgjorde en väsentlig faktor. (se vidare Ekman, 2003). Då järnvägen sedan
länge fått ge vika åt vägtransportens intressen i form av infrastrukturella investeringar,
är järnvägsnätet i stora delar av världen eftersatt. I och med att järnvägen gått från att i
ett tidigt skede beskrivas som en modernitet, till 50-talets ideal då den sågs som ”en
olägenhet i gatumiljön” (Ekman, 2003:248), till att återigen på 80- och 90-talen
beskrivas som något framtidsorienterat, har järn- och spårvägen inte haft någon lång,
stadigvarande period av prioritet. Dess historia kräver alltså både renoveringar och
investeringar för att klara framtidens utmaningar, om järnvägen på sikt ska ses som ett
konkurrensmässigt transportmedel gentemot bilen och flyget.
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I samband med moderniseringen av järnvägen för snabbare och mer tillförlitliga
transporter har konflikter ofta uppstått kring placering och den mark som behöver tas i
anspråk. Järnvägen har också på senare tid varit föremål för omfattande diskussioner
kring dess funktion som nod, roll för staden samt hur den bör placeras (jfr. Olsson &
Haas, 2013a). Här har regionalisering med ekonomiska ideal fungerat som en motor för
snabba och effektiva transportnoder, ofta lokaliserade utanför stadskärnan, medan mer
humanistiska värderingar kring stadsliv och det urbana arvet; stadens kulturhistoria
(min övs.) har stått på andra sidan och proklamerat att behålla stationen centralt
placerad i staden.
Olsson & Haas (2013a) menar att det krävs ramar för att förstå dessa processer. I deras
analys av två järnvägsstationer (Mariefred och Söderhamn) framkommer att det ofta är
personer utan anknytning till en plats som får ta beslut kring dess framtid och vårt sätt
att leva. De beskriver hur platsidentitet och känslan för det lokala fortsättningvis
kommer att utmanas av de ekonomiska och sociala konsekvenserna av globalisering
(ibid).
Olsson och Haas (2013a) analys bygger på två projekt som redan är genomförda. Det är
av relevans att få ett perspektiv på ett projekt som inte är genomfört, och istället för att
se resultatet, försöka urskilja vilka stadsbyggnadsideal och idéer som präglar
diskussionen om järnvägsstationens roll, dels för staden, dels för regionen. Denna lucka
i forskningen menar jag är en stark motivering till att göra en egen studie, av ett projekt
som ännu inte är genomfört. Jag kommer i min studie att genom en fallstudie undersöka
kommunala planer, göra intervjuer samt studera den lokala diskursen i massmedia för
att utreda just dessa frågor.

1.1 Bakgrund
Hamar kommun ligger 12 mil norr om Oslo (se figur 1) och är centralort i Hedmark
fylke. Kommunen har 29 847 invånare (2014), en ökning på strax över 1 % sedan 2013
(Hamar kommun). Kommunen är även känd som järnvägsort; tre viktiga järnvägar möts
i Hamar tätort; Rørosbanen, Eidsvolds-Hamarsbanen samt Dovrebanen. På Dovrebanen
pågår nu en upprustning och utbyggning till dubbelspår, vilket är ett led i en större
satsning på InterCity-trafik som pågår i Osloregionen, som också ingår i den nationella
transportplanen (NTP 2014-2023). Sträckan Sørli-Brumunddal är den sträckan som
påverkar Hamar, och just den sträckningen som går förbi Hamar har skapat debatt i
lokalsamhället.
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Figur 1. Hamars lokalisering 12
mil norr om Oslo, i utkanten av ett
högkompetensområde. Resan med
tåg ska enligt Jernbaneverket
förkortas från dagens 1:23 h till
0:55 h med hjälp av investeringar i
järnvägsnätet. Google Maps

Figur 2. Karta över Hamar, som ligger på den östra sidan av sjön
Mjøsa, Norges största sjö. Markören visar Stortorgets placering i
Hamars centrum. Google Maps

Hamar (figur 2) ingår i den administrativa regionen dvs. länet Hedmark, men framträder
i många sammanhang även som en del Oslo-regionen, Mjøsregionen samt Østlandet.
Infrastruktursatstningen på järnvägen på østlandet syftar till att stärka regionen som
arbetsmarknad, att tillfredställa det ökande transportbehovet i takt med att befolkningen
ökar i Mjøsregionen, samt att avlasta Oslo-regionen (Jernbaneverket, 2012). Hamar
ingår alltså i flera viktiga administrativa och icke-administrativa regioner, vilket präglar
debatten till stor del.
Jernbaneverkets satsning på InterCity-trafik kan ses som ett försök till att inkorporera
fler orter och områden i den ekonomisk-funktionella Osloregionen, och att göra detta på
ett hållbart sätt. Det är meningen att restiden mellan Hamar och Oslo ska minska från
dagens 1 timme och 23 minuter till 55 minuter (Jernbaneverket, 2012:3). Jernbaneverket
väntar en stor tillväxt i Østlandsområdet och att man behöver avlasta Oslo, så att fler
orter kan ta del av tillväxten som väntas. Ett viktigt mål med InterCity-projektet är att
stärka en flerkärnig utveckling längs järnvägen, det vill säga att en ökad andel av
tillväxten sker i anknytning till järnvägsstationerna. Detta ska leda till att en större andel
av tillväxten i trafik sker genom kollektivtrafik, cykel och gång. Järnvägen är viktig för
att knyta platser samman samt förstora arbetsmarknaden (Monsen, Jernbaneverket ,
7

Intervju 15-05-12). Harald Monsen vid Jernbaneverket menar det kommer att gynna
bland annat orter som Hamar genom större möjligheter för två högutbildade personer i
en familj att finna arbete inom rimligt pendlingsavstånd (ibid).
Det finns alltså både regionala och nationella intressen som verkar för att knyta samman
Hamar och Oslo på ett mer effektivt sätt. På den lokala nivån har intresset varit mer
blandat; det har diskuterats huruvida järnvägen ska få ta ytterligare mark i anslutning till
nuvarande placering eller om man i samband med InterCity-projektet ska flytta
stationen och spåren till en annan plats.
Inom den lokala diskursen kring järnvägen har det inte framkommit några större
invändningar mot Hamars närmare anknytning till Oslo och andra orter i regionen, det
som har framkommit är att det råder oenighet om vilka effekter och vilken påverkan
järnvägen ska få ha på den delen av Hamar som Hamarborna värderar högst, nämligen
strandzonen, där det nuvarande spåret går (se figur 3 och 4).

Figur 3 och 4. Strandzonen och parken vid Strandgatan, ett område som av många beskrivs som Hamars
finaste, men som järnvägen skapar en barriär rakt genom, och skiljer centrum från strandlinjen. Foto:
Markus Søgård, maj 2015

Strandzonen (se figur 3 och 4) kan beskrivas som det område av Hamar som ligger i
anslutning till stranden och sjön Mjøsa. Detta är ett område med badstränder, bryggor,
en skatepark och snart ett hopptorn. Dessa aktivitetsområden står inte i direkt konflikt
med en utbyggnad av järnvägen men kritikerna menar att en utbyggnad av järnvägen
kan störa och förstöra området. En stor del av området är också parkeringsplatser, vilket
också är en anledning till att vissa vill flytta järnvägsstationen, som ligger alldeles intill
parkeringsplatserna. Debatten i lokalsamhället har främst handlat om huruvida
strandzonen borde exploateras ytterligare, för att ge plats åt fler spår, eller om stationen
bör flyttas öster om staden, i anslutning till idrottsarenan ”Vikingskipet”, förhållandevis
mindre centralt. Även andra alternativ såsom en station i tunnel, samt alternativ att flytta
stationen till andra platser i och utanför staden har diskuterats.
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För att ta fram en lösning på problemet gjordes under 2012 en s.k. ”idédugnad”
(”brainstorming”, min övs.); en workshop där representanter för de tre berörda
kommunerna för sträckningen Sørli – Brumunddal (Ringsaker, Hamar, Stange) bjöds in,
tillsammans med representanter för Jernbaneverket, Statens Vegvesen, fylkesmannen i
Hedmark (landshövdingen), samt intresseorganisationen ”Folkeaksjon for en jernbanefri
strandsone i Hamar”. Tillsammans med den tidigare utförda KVU:n
(Konceptvalsutredning) kom man gemensamt fram till några möjliga lösningar som
senare blev etablerade som sju ”visioner” för järnvägen i Hamar. Dessa visioner fick
namnen H1 – H7.
I en möjlighetsstudie av Jernbaneverket fann man att endast två av visionerna var
tekniskt och ekonomiskt möjliga, H1 (som innebär dagens stationslokalisering) och H5
(som innebär att stationen flyttas till det s.k. Vikingskipet). Därefter bjöd Hamar
kommun in arkitektfirmor att illustrera och namnge dessa visioner. De övriga visionerna
ansåg Jernbaneverket var ”ej att gå vidare med” (Jernbaneverket, 2014a:25). Däremot i
ett korrigerat planprogram tog man återigen med möjligheten att utreda alternativ H2,
vilket innebär att förlägga stationen i tunnel. Detta tack vare ett starkt lokalt
engagemang, främst från intresseorganisationen ”Folkeaksjon for en jernbanefri
strandsone i Hamar” men också från lokala politiker. Planprogrammet kan sedan
ratificeras av de berörda kommunerna. Beslutet om att fastställa planprogrammet väntas
tas juni 2015 då formannskapet, det näst översta politiska organet i varje kommun, har
möte (3 juni) och kommunstyrelsen (17 juni). När de gjort det börjar etableringen av en
kommunedelplan, i vilket planprogrammet fastställs slutgiltigt (Hamar kommun).

1.2 Problemställning, syfte och frågeställningar
Denna studie är uppbyggd genom att jag på lokal nivå undersöker de olika visionerna
för järnvägen. Inom visionerna försöker jag utröna synen på järnvägen men också på
stadslivet i Hamars centrum. Ur visionerna vill jag också, ur ett regionalt perspektiv,
förstå hur ställningstaganden och värderingar kan beskriva Hamars status i de
administrativa och funktionella regionerna inom vilka staden ingår. Mer konkret vill jag
också undersöka hur man ser på att relationen mellan Hamar och Oslo kommer att bli
närmare, och hur Hamar kan tänkas påverkas av detta.
Vidare vill jag mer specifikt undersöka regionaliseringsprocesser utifrån ett lokalt
perspektiv; ett perspektiv som främst inriktar sig på mindre orter, och som behandlar
andra aspekter än de rent ekonomiska. Det har bedrivits omfattande forskning kring de
ekonomiska effekterna av regionaliseringsprocesser, därför vill jag istället se till de mer
planeringsinriktade aspekterna. Jag kommer också att anlägga ett mer teoretiskt
perspektiv med avseende på vilka ideal som ligger till grund för de olika visionerna för
framtida Hamar. Jag vill också försöka förstå hur idealen knyter an till Hamars identitet
i olika mer eller mindre formella regioner.
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Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för hur regionalisering påverkar
mindre städer, genom infrastruktursatsningar. Jag vill också försöka förstå om det finns
motsättningar mellan de lokala och regionala intressena och hur dessa i så fall påverkar
diskursen i Hamar, i samband med att staden inkorporeras i satsningar på InterCitytrafiken i Oslo-regionen.
Undersökningens frågeställningar:
-

-

Vilken syn på staden och järnvägen kan urskiljas i de olika visionerna för
infrastrukturutbyggnaden i Hamar?
Hur förhåller sig lokala och regionala intressen till varandra med avseende på
den planerade infrastrukturutbyggnaden?
Hur samspelar de olika lokala visionerna med olika aktörers uppfattningar om
Hamars identitet, speciellt med avseende på hur den lokala identiteten beskrivs i
förhållande till olika regionala indelningar?
Hur påverkas mindre städer av regionaliseringsprocesser som innehåller
utbyggnad av transportinfrastruktur?

1.3 Källkritik
De källor jag använt mig för insamling av data till empirin har grundat sig i främst
kommunala plandokument, samt arkitektuppdrag, så kallade visions- och illustrationsdokument. Dessa visioner är just visioner och ska inte tolkas ordagrant som möjliga
framtidsbilder, men det de säger är ändå värdefullt för min analys av de ideal som de
anknyter till. Här kan man istället vara mer kritisk till mina tolkningar, det vill säga om
jag tolkar informationen i enighet med hur de som gjort visionerna har tänkt att man ska
tolka dem. Mina respondenter valdes inte ut genom ett slumpmässigt urval, utan dessa
personer var de som jag bedömde som viktiga för min studie. Kommunen och
Jernbaneverket gav mer saklig, offentlig information medan intresseorganisationen
”Folkeaksjon for en jernbanefri strandsone i Hamar” gav till högre grad en kritisk
ståndpunkt och en problematisering av processen. Intervjuerna byggde på ett antagande
om att det fanns en objektiv bild av processen, vilket Gustavsson (2003/2004:238)
menar är nödvändigt vid intervjuer. Mitt resultat bygger på endast en fallstudie, det är
därför svårt att dra några väl motiverade generella slutsatser, men jag tror ändå att
studien kan bidra med kunskap om regionaliseringsprocessernas påverkan på mindre
orter. Anledningen till att jag endast utgår ifrån en fallstudie är dels att jag ville få
djupare insyn i processen, snarare än bred allmän kunskap, men också att fallet i sig är
så speciellt att det skulle vara svårt att hitta liknande fall, som är i ungefär samma stadie
i planeringsprocessen.

1.4 Avgränsningar
De empiriska studierna för uppsatsen utgår geografiskt från Hamar kommun, men i
enlighet med studiens syfte har jag också utgått från ett regionalt perspektiv, vidare
definierat i kapitel 4.1 Hamar regionalt. Jag har valt att studera planer som min främsta
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källa för det empiriska materialet, och det är då främst kommunala planer. Jag tar också
upp regionala planer, för att ställa det regionala perspektivet mot det lokala. Inom
InterCity-projektet har jag utgått från delsträckan Sørli – Brumunddal, då denna sträcka
är den som berör mitt intresseområde; stationen i Hamar. Studien ämnar inte att
beskriva eller lägga större vikt vid själva planprocessen, utan snarare hur man kan förstå
de olika aktörernas uppfattningar om relationen mellan järnvägen och Hamar, utifrån de
olika stadsplaneringsideal och regionala teorier jag beskriver i kapitel 3 Teori. Med
studien hoppas jag uppnå en djupare förståelse för regionaliseringsprocessers påverkan
på mindre städer.

1.5 Tidigare forskning
Forskningfältet kring regionalpolitik och regional utveckling är relativt omfattande.
Svensk forskning har varit särskilt i framkant vad gäller dels regionalisering som
ideologi (se t.ex Fernandéz, 1998), statliga utredningar (se t ex Beckman & Carling,
1989, Gidlund, 1998) men internationellt har mycket forskning oftare utgått från
Europeiska Unionen (t ex Keating, 1993;1995, Newman, 1996). Även kring järnväg har
flertalet studier genomförts (t ex Eriksson & Sandelius, 1995) och kring mer mjuka
variabler som livskvalitet osv (se t ex Berger, 2008), men jag anser att det saknas ett
lokalt perspektiv, samt ett perspektiv som ser till ett projekt som fortfarande är i
process- och visionsstadiet. Olsson & Haas (2013a) har fungerat som en utgångspunkt
för min egen problematisering. Deras studie bygger på färdigställda järnvägsprojekt i
Mariefred och Söderhamn. De beskriver att det ofta är personer utan anknytning som får
möjlighet att påverka en plats framtid och utveckling. Vidare menar de att
infrastrukturplanering, sociala faktorer såsom migrationsflöden samt ekonomiska
faktorer, exempelvis vidgande av den lokala arbetsmarknaden, är faktorer som påverkar
stadsutvecklingen till högre grad än stadsplaneringen i sig själv (ibid). Detta gjorde mig
intresserad för processen kring ett regionaliseringsinriktat projekt, med just fokus på
järnvägsutbyggnation. En annan viktig forskningsmässig utgångspunkt har varit Salén
& Färje Gustavsson (2009) Resecentrumets andra chans. Järnvägsstationernas roll i
stadsutvecklingen. I studien beskriver de hur järnvägsstationen fått en ökad roll i
stadsutvecklingen, att en järnvägsstation ska fungera som en centralnod i ett lokalt,
regionalt och nationellt transportsystem, samtidigt som stationen ska ligga på en
attraktiv plats i staden. Studien har jag använt som ingång och som jämförelse i min
analys.

2. Metod
2.1 Empirisk metod
I inledningsskedet av studien då jag gjorde research om järnväg och regionalisering fann
jag, genom kontakter, en relevant och intressant lokal fråga, vilket gjorde att en
fallstudie redan i ett tidigt skede blev den typ av vetenskaplig utgångspunkt jag ville
använda. Fallet Hamar kändes relevant för det fenomen jag ville studera; järnvägens
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betydelse för en stad. Gummesson (2003/2004) menar att fallstudier ämnar förklara mer
generella fenomen, vilket jag tycker att min studie gör. Vidare menar Gummesson att
det ofta krävs fem till tio fall för att kunna göra meningsfulla generaliseringar. Denna
begränsning har jag insett, men om man ser varje vision för Hamar som individuella fall
tror jag ändå att min studie kan leda till en ökad förståelse för järnvägens betydelse för
en stad.
I mitt val av metod reflekterade jag över hur jag på bästa sätt kan få insyn i de sju
visionerna för järnvägen i Hamar. Jag funderade först över att göra intervjuer med olika
partier och intresseorganisationer, men detta skulle senare visa sig problematiskt, då det
var svårt att utreda exakt var olika partier stod, eftersom det visade sig att stationsfrågan
saknade tydlig ideologisk laddning. Denna typ av undersökning skulle blivit ett så kallat
kriterurval, baserat på att man tyckte olika i frågan, vilket skulle vara svårt eftersom jag
inte visste vem som tyckte vad (Dalen, 2007). Det var också i inledningskedet svårt att
veta vilken målgrupp som var den jag ville undersöka. Istället valde jag att undersöka
plandokument, vilka finns offentligt tillgängliga på Hamar kommuns hemsida, och att
genomföra kompletterande intervjuer med nyckelaktörer. Jag har också i viss
utsträckning utgått från debattartiklar och krönikor i lokal press, uteslutande från den
lokala tidningen Hamar Arbeiderblad.
Ett kriterium för intervjuerna var att jag ville ha en representant från någon som
arbetade lokalt inom projektet, i detta fall en från Hamar kommun och en person på
Jernbaneverket. Denna uppdelning grundade sig i mina frågeställningar, att jag ville
förstå de lokala förhållanden gentemot det regionala, där kommunen får representera det
lokala och Jernbaneverket det regionala. I processen har också en intresseorganisation
varit drivande, nämligen ”Folkeaksjonen for en jernbanefri strandsone i Hamar”. Då de
haft stort intresse och deltagande i processen ville jag också höra vad de har att säga,
dels om den lokala diskursen men också om de möjligheter och risker de ser med
järnvägen och stationens lokalisering. Mitt urval blev därför ett kriterieurval där kriteriet
för att få komma med var att man hade en viss makt att påverka och ett unikt perspektiv
på processen kring järnvägsutbyggnaden. Intervjuerna med de olika offentliga
myndigheterna baserades på intervjuns formaliteter, det vill säga en strävan efter
objektiv kunskap, medan intervjun med representanten för namninsamlingen var till
högre grad baserad på ett samtal, vars syfte är att beskriva dennes subjektiva verklighet
(Gustavsson, 2003/2004). Samtliga intervjuer var baserad på ett semi-strukturerat sätt,
då man har större möjlighet att ställa frågor kring de aspekter som informanten tar upp
(Longhurst, 2010). Det är alltså ett sätt att få ut information om man inte är helt säker
vad man bör fråga efter.
De personer jag intervjuade var 1) en representant från Hamar kommun, en person som
arbetar som kontaktperson för InterCity-projektet, sträckan som berör Hamar, samt 2)
planchefen för sträckan Sørli – Brumunddal från Jernbaneverket, dvs. sträckan som
passerar Hamar. Dessutom intervjuade jag 3) en av de drivande medlemmarna i
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organisationen ”Folkeaksjonen for en jernbanefri strandsone i Hamar”, en grupp som
varit delaktig sedan 2003, då en detaljplan fastställdes som beviljade järnvägen
ytterligare möjligheter till exploatering i strandzonen.

2.2 Teoretiska redskap
I mitt val av analysmetod reflekterade jag över vilken eller vilka teorier som bäst kunde
förklara min valda fallstudie. Detta ledde till att jag valde teorier från två
huvudområden; dels stadsplaneringsideal och hur dessa påverkar samtida planering och
dels regionalpolitiska teorier kring bland annat platsidentitet, regional image samt
regionförstoring.
Motiveringen till att jag ville ha två helt skilda perspektiv; dels det regionala, och dels
det mer planeringsteoretiska är för att jag tror att det kan bilda en väl fungerande, mer
komplex bild av alla de intressen som spelar in i samband med
transportinfrastrukturinvesteringar. Enligt Gummesson är det vanligt att man inom
fallstudiebaserad forskning väljer spridda teorier (Gummesson, 2003/2004). Idén till att
syntetisera planeringsideal och regionala utvecklingsteorier fick jag från Olsson & Haas
(2013a), som gjort studier kring järnvägsstationer i Sverige utifrån den akademiska
diskursens och den internationella praktikens olika strömningar inom planering.

2.3 Metoddiskussion
Att jag valde att studera planer som huvudsaklig metod blev en konsekvens av den
problemformulering som jag hade gjort, det vill säga att jag ville undersöka ideal i
visioner för järnvägen. Då jag inte skulle ha möjlighet att intervjua alla arkitektfirmor,
då några inte hade kontor i landet, fick jag nöja mig med att studera de dokument de
upprättat. Det hade naturligtvis varit värdefullt att också höra arkitekternas muntliga
tolkningar av hur Hamars framtida tillväxt kan och bör ske.
Mina tolkningar av planer och intervjuer är främst holistiska, då jag har försökt se vilka
ideal som framträder ur planerna. Holism kan i detta sammanhang bidra till att skapa en
förståelse för planer och dokument utifrån vilken riktning och vilka värden som
dokumenten pekar på. Robertson (2003/2004) beskriver att man inom en holistisk
analys också kan analysera mindre delar, och jämföra dessa med den riktning som hela
innehållet ger. För mig har detta varit en utgångspunkt, dvs att jag jämför de olika
visionerna för Hamar gentemot en slags helhet, som då motsvaras av de kommunala och
regionala planer som finns för Hamar, för att se om dessa pekar åt samma håll.
Kring reliabilitet är det svårt att sätta ett visst värde på studien, då den är baserad till stor
del på subjektiva intryck från mig, samt från mina intervjupersoner. Det är inte troligt
att studien går att återskapa av en annan person, med samma resultat. Under studiens
fortgående fick jag under flera tidspunkter intrycket av att jag faktiskt förklarade något
helt annat än vad jag ämnade att förklara; hur planproccessen har många brister ur
demokratisk synvinkel, istället för hur olika ideal kan förklara regionaliseringsprocessers påverkan på mindre städer. Det är ur en validitetssynvinkel till viss del
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problematiskt att jag använder två så olika teoretiska ingångpunkter, men jag menar att
det finns fördelar med att använda två vitt skilda teorier för att förklara ett komplext
fenomen, vilket även Gummesson (2003/2004) menar är vanligt inom fallstudier.

3. Teori
Ett försök att kategorisera visionerna för järnvägen i Hamar ledde till att jag insåg att
det krävdes ett vidare perspektiv för att förstå i vilket sammanhang och på vilka grunder
de olika visionerna kommit till. I detta teorikapitel utgår jag från Olsson & Haas
(2013a) kategorisering av olika stadsbyggnadsideal som dominerar dels den nuvarande
akademiska diskursen, men också internationell praxis (2013b). Jag utgår också från
teorier kopplade till regionalpolitik och regional utvecklingspolitik, där de flesta härrör
ur Andersson, Ek & Molina (2008, red.)

3.1 Samtida stadsbyggnadsideal
Städers planering och komposition har varit frågor som ständigt diskuterats, och det är
frågor som uppstod tidigt, då man började tala om att en sociologisk infallsvinkel på
staden behövdes. Wirth (1938) beskrev i sin tid vilka fysiska faktorer som påverkade
vad man skulle kunna kalla en stads framgång. Han hade hämtat idéer från Max Weber
och Robert E. Park och beskrev staden som en plats där en stor andel av populationen
kunde bo, en plats där människor kunde definiera sig själva i en urban gemenskap
(Wirth, 1938). Vidare beskrev han att faktorer som täthet och heterogenitet var
essentiella för staden. Det var också hans teorier om Urbanism som blev det första
systematiska, sammanhängande ramverket, enligt honom själv.
Det sociologiska perspektivet har också anammats av Jane Jacobs (1961) som med sin
bok The Death and Life of Great American Cities problematiserade och kritiserade
amerikansk planering och fokus på bilen i staden. Hon var ganska ensam om att mena
att stadens parker var dåliga för staden, eftersom de saknade liv och övervakning. Jane
Jacobs förordade en tät kvartersstad, och beskrev hur gemenskapen i ett grannskap och
stadslivet skulle fungera som bäst. För henne var staden en plats för möten, vilket hon
menade gynnades mest av små kvarter och många korsningar, eftersom det är där de
flesta möten sker (ibid). Hennes idéer av staden var inte att den skulle gå lätt att
transportera sig genom, utan snarare vara en stad att leva, bo och arbeta i.
Dagens samhälle präglas av globalisering och tjänstesektorns stadigt ökande andel av
arbetsmarknaden, vilket är ett led i att man i Europa har en stadig avindustrialisering.
Ökande rörlighet och europeisk integration är karaktäristiskt för det samhälle vi lever i;
det europeiska, post-industriella. Särskilt den ökande mobiliteten, uppdriven av en tanke
kring att knyta samman europeiska städer med höghastighetstransporter, har lett till att
de lokala arbetsmarknadsregionerna både har förstorats och förändrats (Olsson & Haas,
2013a). Ökad mobilitet och regional integration kan ha både negativa och positiva
effekter på lokala platser, menar Olsson & Haas; det kan stärka de regionala
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förbindelserna men det kan minska känslan av platsidentitet och det urbana arvet (ibid).
De återkopplar till Madanipour (2008) som menar att teknologiutveckling har bidragit
till att splittra det urbana rummet. Olsson & Haas (2013b) hävdar att man kan
argumentera för att samtida stadsplanering egentligen är mer intresserad av utrymme än
av plats.
Denna kritiska ståndpunkt hos Olsson & Haas ledde till att de har skapat ett ramverk för
att förstå hur samtida stadsbyggnadsideal kan urskiljas ur planering. Dessa idéer och
strömningar är baserade på internationell praxis och akademisk diskurs och har
influerats av bl.a. Madanipour (1996), (Krieger, 2006), Fainstein (2000), Schwarzer
(2000), Lang (2005), Fraker (2007), Cuthbert (2006), Kelbaugh (2008a, 2008b), och
Talen (2005). De parametrar de utgår från är utrymme, plats och hur man ser på det
urbana arvet.
3.1.1 Fem grenar av samtida stadsbyggnadsideal

Re-Urbanism är en inriktning som framhåller att man behöver återskapa staden, att det
krävs en reparation av ”the urban fabric” (Olsson & Haas, 2013:99), och att man bör
försöka återskapa de ideal som man knyter till en stad i områden som saknar dessa. Reurbanister ser staden som ett nät av existerande byggnader som ska hålla en hög täthet
längs med hela nätet. Inom denna inriktning ser man gärna att planering främst sker
ovanifrån, med vissa inslag av medborgarinflytande. Stadens helhet är något som är
viktigt. Utrymmet i staden ses som rumsligt betingade strukturer och stadens platser ses
som konstanta och stabila. Det urbana arvet i staden måste anpassa sig efter nätet av
byggnader. (Olsson & Haas, 2013).
Green Urbanism är ett ideal där man värderar ekologisk medvetenhet och försiktighet.
Förespråkarna ser staden och regionen som miljömässigt hållbara, men inte på
bekostnad av andra faktorer som de värderar högt, nämligen ekonomiskt oberoende och
social inklusion. Invånarna ska stimuleras till en mer hållbar livsstil. I helhet ska
medborgarna vara deltagande på samtliga plan inom planering. Grön-urbanister ser
gärna lagstiftning som en lösning för att uppnå en hållbar livsstil, men staden ska också
försöka att ändra människors handlingssätt. Resultatet är en stad som präglas av grön
och i helhet miljömedveten design. Utrymmet i staden handlar om att skapa en balans i
relationen mellan människa och natur. Platser i staden präglas av grönska och natur,
ekologiska processer skapar design i staden och det urbana arvet ska behandlas i samsyn
med dagens situation för att skapa en hållbar framtid. (ibid)
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Figur 5. New Urbanism är ett ideal som förordar gator som är till för fotgängare. Köpenhamn beskrivs
ofta som en välplanerad stad ur denna aspekt. Foto: Paul Grover, årtal okänt

New Urbanism värderar grannskapsenheten och möjligheten att gå till fots i staden (se
figur 5). Man kan hävda att städer och orter är nya versioner av traditionella
grannskapsmönster. Transporter ska vara hållbara och staden är, om inte absolut så i
invånarnas tankar, uppdelad i innerstad och förorter, samt ett större område som tillhör
stadens region. Ny-urbanister ser staden ur ett neo-traditionellt perspektiv och sätt att
leva. Till viss mån ska medborgarinflytande finnas. Det finns en stark drivkraft som
omformar utrymmet i staden till platser med egen identitet. Ny-urbanister tar i hög grad
hänsyn till kultur och historia i skapandet av nya platser och ser stadens arv som en
utgångspunkt för hur staden bör se ut idag (ibid).
Inom Post Urbanism ser man inte staden som en plats med en specifik lokalisering, utan
som en ”transmutable urban arena”, en föränderlig arena för stadens aktiviteter (ibid,
100). Medborgarna har i princip ingen makt att utforma rummet, denna makt ligger hos
marknaden och makteliten. Post-urbanister marknadsför staden via modern teknisk
infrastruktur och företagen får mycket inflytande. Staden består av storskaliga
byggnader, platser i staden skapas och marknadsförs med hjälp av stora projekt. Staden
får ofta ett futuristiskt, dystopiskt utseende. Utrymmet i staden präglas av ett antal
markörer i rummet som saknar förankring i platsen, som istället består av så kallad
starchitecture; häpnadsväckande arkitektur (jfr. t ex Guggenheimmuséet), och saknar
förankring i historia, kultur och kontext (ibid).
Everyday Urbanism kan kännetecknas som stadsbyggnadsidealet som utgår från
människor och mänskliga aktiviter. Olsson & Haas använder begreppet ”vernacular
spatiality”, vilket förklaras som en rumslighet som utgår från språket, kulturen och vad
invånarna behöver för sitt vardagliga liv (min övs.) Inriktningen eller idealet beskriver
staden utifrån upplevelser snarare än från det fysiska rummet. Narrativer och det dagliga
livet präglar uppfattningen om staden. Nedifrån-upp är det tillvägagångssätt man
använder för att skapa och omforma staden, högt medborgardeltagande. Stadens
karaktär domineras av småskaliga lösningar som omfattar både materiella och
immateriella lösningar på sociala problem. Everyday Urbanism används ofta i områden
som är informella, gömda och marginaliserade, och betonar vikten av vardagslivet
snarare än de fysiska objekten i staden som viktiga för förändring (ibid).
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Sammanfattningsvis, dessa inriktningar beskriver större drag inom stadsplanering, men
det är antagligen svårt att hitta ett exempel som endast tyder på ett av dessa ideal; det är
snarare av större vikt att se och förstå hur dessa ideal påverkat en plan eller ett projekts
karaktärsdrag.

3.2 Regionalpolitik och teorier kopplade till regional transformation
En region definieras ofta som en mellannivå mellan statlig och kommunal verksamhet.
Denna definition menar Syssner (2008) är bristande och förklaras bäst i politiska
sammanhang, där regioner ses som administrativa enheter. I verkligheten behöver inte
en region vara administrativ, den kan också vara funktionell, det vill säga att den fyller
en viss funktion eller att den kan förklara en viss likhet av en funktion inom ett (delvis)
definierat område. Det finns även i ett vidare sammanhang andra definitioner på region
som kan anta vilken rumslig enhet som helst (se t ex Syssner, 2008:38) men detta går
jag inte in vidare på, då det inte är relevant för min undersökning.
Administrativa regioner är kopplade till politisk styrning och är oftast inte direkt
översättbara med funktionella regioner. Det är problematiskt, menar Syssner, att
politiker ofta talar om statistik eller fenomen som förklarar en viss funktionell region,
utan eftertanke som direkt översättningsbart på den administrativa regionen (ibid). I
verkligheten skiljer de sig ofta, även om de ofta överlappar varandra. Jag tar här upp
Syssners kategorisering av olika regioner, men dessa är inte ömsesidigt uteslutande (en
region kan till exempel vara både ekonomisk och kulturell, exempelvis en region där
fisk är en dominerande näring) och inte heller ensamt förklarande.
En ekonomisk region definierar Syssner som ”[en region med] likartad ekonomisk
struktur” (Syssner, 2008:38). En ekonomisk region konkurrerar med en annan
ekonomisk region om resurser, vilket Cassel (2008) menar är en motivering till
platsmarknadsföring (se vidare kap 3.2.2 Platsmarknadsföring). Naturregion definierar
Syssner som ”ett landområde som utmärks av enhetliga naturgeografiska
förutsättningar” (Syssner, 2008:38). En kulturregion definierar Syssner som ”[en region
som] hålls samman av en gemensam kultur, gemensamma traditioner eller likheter i
språk och dialekt” (ibid). Det finns även andra typer av regioner som syftar till att
förklara en viss aspekt. Ett exempel är så kallade dromoregioner, som syftar att förklara
hastigheten och transporternas betydelse i en region.
3.2.1 Dromoregioner och post-politik

Dromoregioner, som nämndes i inledningen har kommit att alltmer prägla regional
utvecklingspolitik. Att se en region som en dromoregion har blivit nödvändigt i ett
samhälle där tid värderas högt och det relativa avståndet, det vill säga att tidsavståndet
har blivit en avgörande faktor för arbets- och bostadsmarknaden (se vidare kap 3.2.3).
Begreppet dromoregion, som kommer av grekiskans dromo (= snabb eller väg)
myntades av Virilio som menade att den industriella revolutionen främst var en
hastighetsrevolution (Ek & Tefsahuney, 2008). Vad Virilio hävdade var att många av
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krigets och militärens uppfinningar kommit att implementeras i det civila samhället,
samt att samhället utvecklas till att stå mer och mer i beredskap för krig. Medan Virilios
studier och skrifter fungerade väl som en ingång och som ett nytt perspektiv, har han
också kritiserats flitigt. Man kan också hävda att hans skrifter är till viss grad inaktuella
(70- och 80-tal), då samhället förändrats enormt i samband med utvecklandet av IT.
Virilios studier må vara inaktuella, men det innebär dock inte att dromoregioner fått
minskad betydelse. Trots att informationsteknologin möjliggjort arbete och möten på
distans så är det relativa rummet fortfarande en avgörande faktor man kan urskilja inom
till exempel arbetspendling, men också inom regionsbildning. En region kan, som
nämnt, definieras utifrån vad den försöker förklara. En dromoregions syfte är i detta
sammanhang att förklara hur rörelsemönster påverkar andra faktorer.
Invånaren i dromoregionen är en konsument i flödena och på detta sätt är invånaren
värdefull. Detta processkapande sker oftast utanför den politiska sfären och s.k. ”postpostpolitisk legitimering” är en väg att gå för att undvika att gå demokratisk väg (Ek &
Tefsahuney, 2008:97). Post-politik innebär en slags rationalisering av frågor som
tidigare varit föremål för politisk debatt, som nu definieras om som självklarheter,
rationaliteter. Ett relevant exempel är tillväxtparadgimet som har kommit att få definiera
och utforma stora delar av samhället. Här blir det post-politiska att man ser ekonomisk
tillväxt som ett imperativ och inte som en fråga för politisk diskussion.
Ek & Tefsahuney (2008) menar att man kan se dromoregioner som post-politiska, då de
bygger på ett ideal som har grund i en strävan efter ekonomisk tillväxt.
Utvecklingstrategier, där dromoregioner ingår, behöver då inte behandlas genom
demokratiska diskussioner. Denna utveckling bygger på en syn på invånaren som
rationell, nyttomaximerande individ som är till för att utnyttja den infrastruktur som
byggts åt dem maximalt och på rätt sätt. Inom detta synsätt väger mätbara argument
tungt, medan mänskliga faktorer som exempelvis trivsel och familjeförhållanden väger
lätt.Detta paradigm beskriver hur tillväxt och dromoregionalisering kommit att definiera
hur vi rör oss samt i förlängningen hur vi spenderar vår tid (se vidare Friberg, 2008).
3.2.2 Platsmarknadsföring

Platsmarknadsföring har också det blivit ett imperativ för snart sagt varje kommun och
region. Det handlar om att profilera och definiera sin kommun eller region, menar
Cassel (2008), för att skapa en framstående bild av sig själv. Marknadsföringen kan se
väldigt olika ut, beroende på vad en kommun eller region vill belysa och vilken
målgrupp man vill locka, till exempel företag, äldre, yngre etc. Denna process går till så
att man associerar en plats med symboler av regional eller lokal karaktär och försöker
koppla ihop en kultur med en viss plats. Ofta används slogans för att marknadsföra
kommunen eller regionen.
Ekonomisk konkurrens är grunden till att regioner i allt högre grad behöver konkurrera
om företag, privatpersoner och turister, menar Cassel (2008). Detta är dock en företeelse
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som är relativt ny och bygger på ett ideal som sedan 90-talet inneburit att man gått ifrån
statligt ansvar för utjämnande fördelningspolitik och istället överlåtit större ansvar på
kommunerna eller regionerna själva (Forsberg, 2005).
3.2.3 Absoluta, relativa och relationella rum

David Harvey (2004) menar att man kan se rummet ur olika aspekter, och att detta är
nyckeln till att förstå urbana processer, kopplade till kapitalismen. För honom finns det
tre slags rum: absoluta rum det vill säga saker vi ser omkring oss, relativa rum;
förhållandet mellan olika objekt, som endast existerar som just ett förhållande mellan
objekt, samt en tredje indelning, relationella rum; ett slags objekt som endast existerar
på grund av att det förklarar förhållanden till andra objekt (Harvey, 2004:271).
Harveys teorier har kopplingar till dromoregioner och dromoplanering, eftersom dessa
karaktäriseras av snabba transporter över större geografiska ormåden. Det relativa
rummet, i detta fall tidsavståndet, har kommit att bli avgörande för hur vi uppfattar hur
platser hör ihop och det absoluta rummet, (det faktiska avståndet) har kommit att suddas
ut. Det absoluta rummet är konstant och generellt sett ganska oföränderligt men både
det relativa och relationella rummet kan transformeras och påverkas av oss. Ett
infrastrukturprojekt kan t ex förkorta restiden mellan två punkter men det kan inte
förkorta avståndet (åtminstone inte fågelvägen). Regionaliseringsprocesser bygger till
hög grad på att förändra det relativa och relationella rummet. Minskar tidsavståndet
inom en region kan detta innebära att en ny region skapas, vilken endast skapats för att
förklara ett område vars orter hör samman. Sambandet är då mer än endast geografiskt
(absolut) och mer än tidsmässigt (relativt). Att regional planering varit och är så
fokuserad på just det relativa och relationella rummet menar Frisk (2008) är
problematiskt, då de naturgeografiska förutsättningarna fortfarande har stor relevans,
när det kommer till vattenförsörjning, utsläpp och föroreningar etc. (Frisk, 2008).

4. Empiri
Empirin för denna studie är främst de visioner som Jernbaneverket upprättat efter en
workshop med berörda kommuner, samt efter en KVU (Konceptvalsutredning). De
visioner, som egentligen är järnvägssträckningar, fick namnen H1 – H7. I en
möjlighetsstudie av Jernbaneverket valde man att avfärda samtliga visioner utom H1
och H5. Detta motiverades av olika skäl, vidare beskrivet i kap. 4.3 – 4.7. En viktig
faktor som beaktades var dels att det skulle gå att, för framför allt godståg, köra förbi
Hamar i mycket hög hastighet, vilket utreddes i en höghastighetsutredning redan år
2012 (Jernbaneverket, 2014a). Därefter utfärdade Hamar kommun en arkitekttävling där
tre arkitektfirmor fick i uppdrag att ta fram förslag för de två järnvägssträckningarna.
Dessa visionsdokument är omfattande och väl illustrerade, vilket gör analysen av
visionerna för H1 och H5 mer omfattande än de övriga visionerna, då mer material finns
tillgängligt. För alternativ H1, som liknar dagens sträckning till hög del, fick enbart
Dyrvik arkitekter m.fl. möjlighet att visa sitt projekt. För alternativ H5 eller det snarlika
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H6 fick tre arkitektfirmor möjlighet att delta; 1) Salcedo.Brossa, 2) Entasis samt 3)
Dyrvik arkitekter m.fl. Då H2 senare i det bearbetade planprogrammet återigen tagits
med som ett möjligt alternativ, skulle det vara relevant om det fanns några
illustrationsdokument tillgängliga men det gör det inte, åtminstone inte på kommunens
hemsida. Däremot har Folkaktionen m.h.a. byggnadsingenjør Asbjørn Opaas tagit fram
en idéskiss för alternativ H2. Det är alltså tre alternativ: H1, H2 och H5 som i dagsläget
(maj 2015) är aktuella.

Hamar stad

Figur 6. Översikt över möjliga järnvägssträckningar och stationslokaliseringar i Hamar.
(Jernbaneverket, 2014a).

Om man ska försöka placera sträckningarna i grupper så kan man beskriva H1 och H7
tillsammans och föra samman dessa såsom de alternativ som förordar dagens
stationslokalisering. I H4 beskrivs stationen som nära dagens station men placerad ute i
vattnet eller på en närliggande ö med fastlandsförbindelse. H5 och H6 är de alternativ
som förespråkar station vid Vikingskipet (se tydligare figur 13, H5). H2 är alternativet
som beskriver stationen i tunnel, placerad så centralt som möjligt och H3 är det
alternativ som beskriver en stationslokalisering utanför Hamar. Först följer dock en
problematisering av Hamars situation och status i olika regioner, vilket sammantaget
med de olika visionerna analyseras i diskussionsdelen. Se figur 6 för illustration.

4.1 Hamar – regionalt
4.1.1 Hedmark

Hedmark är en fylkeskommune, vilket kan liknas vid län i Sverige. I fylket bor ca
194 000 invånare och den största kommunen är Ringsaker, där ca 33 000 bor. Hamar är
den näst största kommunen med 29 000 invånare (Hedmark.org, 2014) Hedmark är en
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administrativ region i östra Norge som styrs av folkvalda politiker som väljs vart 4:e år.
Uppgifterna för en fylkeskommun är att över kommungränserna planera allt mellan
tandhälsa och internationella samarbeten (ibid). Målet för Hedmark är, enligt
fylkesdirektören, ”Utveckling av attraktiva lokalsamhällen och närmiljöer som skapar
identitets-, bostads-, utbildnings- och etableringslust” (ibid:3 min övs).
Hedmark beskrivs som en region med en gemensam ekonomisk historia i form av
skogsdrift; regionen beskrivs som den största skogsregionen. Utbildningsnivån är lägre
än det norska genomsnittet (ssb.no, 2008) och även om Hamar är den del av fylket som
har högst utbildning så är även detta under genomsnittet. Inom transportinfrastruktur
beskriver fylket att en närmare anknytning till Oslo är positiv, både för arbets- och
bostadsmarknaden. Detta kommer att gynna främst Hamar kommun och delar av
Opplands fylke (hedmark.org, 2012). Tågtrafiken och operatören NSB framträder som
en huvudaktör i förstorandet av bostads- och arbetsmarknader och järnvägen beskrivs
som nödvändig för att möta den kommande befolkningstillväxten och den beskrivs idag
som otillräcklig och i behov av att få ökad kapacitet (ibid). Slutligen rubriceras det som
mycket viktigt att utnyttja närheten till Gardermoen, Oslos flygplats, och Oslo, och att
en utbyggnad av kapaciteten på järnvägen till Oslo kommer att bidra till
regionförstoring (ibid).
4.1.2 Mjøsregionen

Mjøsa är Norges största insjö och sträcker sig mellan Minnesund i söder till
Lillehammer i norr. Sjön har historiskt sett varit mycket använd för transporter, men
idag sker de flesta transporter via landvägen. Hamar ligger på den östra sidan av sjön
och i stadsrumsplanen beskrivs Hamars lokalisering vid sjön som viktig för stadens
karaktär och identitet (Hamar kommune, 2013). I stadsrumsplanen beskrivs dock att det
finns en svag koppling mellan centrum och vattnet och att en stor del av strandytan
domineras av parkeringsplatser och privata båtplatser. Två kvaliteter som ger Hamar
värde är dels Mjøsa och dels den centrala och
välfungerande järnvägsstationen (ibid).
”Närheten till Mjøsa [...] ger de som bor mitt i staden goda
möjligheter till egenorganiserade aktiviteter (Hamar
kommun, 2010:10). Detta citat är från översiktsplanen och
beskriver väl hur kommunen ser på relationen till Mjøsa.
Idrott och aktivitet är ett av Hamars kännetecken, och
genom en utveckling av strandzonen menar man att staden
kommer att knytas närmare Mjøsa (ibid).
Området kring Mjøsa är mycket bördigt och beskrivs som
värdefullt i översiktsplanen. Det stadsnära
odlingslandskapet är viktigt, då det gynnar båda bönderna i
regionen samt ger möjligheter till närproducerad mat
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Figur 7. Hamar marknadsför sig som
inlandets huvustad. Foto: Markus
Søgård, maj 2015

(Hamar kommun, 2010:31). I samspel med att öka dessa möjligheter vill man också
genom ett stadsnära odlingslandskap förbättra möjligheterna till promenader i
kulturlandskapet (ibid).
4.1.3 Östlandet/Innlandet

Östlandet (figur 8) är en av Norges landsdelar, (liknande till exempel Svealand), medan
Innlandet (figur 9) inte har någon sådan formell beteckning, utan betraktas som ett
område med inlandsklimat. Regionerna är inte administrativa men båda symboliserar ett
område i Norge. Området domineras av skogsbruk men har även gemensamma
kulturella drag, såsom dialekten samt idrott (speciellt vintersport) som är extra populärt,
pga. inlandsklimatet. Området kan också betraktas som en naturregion med mycket
skog, inlandsklimat samt att sjön Mjøsa vilar i en stor del av regionen.
Hamar kommun beskriver sig själva som ”Innlandets hovedstad”, (Hamar kommun,
2010:20) och detta förstärks genom att sjukhuset heter ”Sykehuset Innlandet” och
teatern ”Teater Innlandet” (se figur 7).

Hamar

Hamar

Figur 8 och 9. Østlandet (till vänster) och Innlandet (till höger). Två geografiskt relativt lika
regioner med gemensam ekonomisk historia, kultur och naturgeografi. Hamar är en av de största
orterna i båda regionerna. Wikipedia

4.1.4 Osloregionen

Osloregionen är kanske det mest vida begreppet av de regioner jag tar upp här. Vad som
menas med Osloregionen kan definieras på många sätt; jag har valt att definiera den lite
vagt utifrån syftet med min studie, det vill säga orter som ligger inom
dagspendlingsavstånd, eftersom det är främst den ekonomiska regionen jag tittar på.
Hamar ligger, utifrån min definition, i dagsläget på gränsen till Osloregionen, men det
finns i många sammanhang ändå fog att tala om Hamar som en del av Osloregionen. Ett
exempel på detta är ett samarbetsprojekt vid namn ”Samarbetsalliansen Osloregionen”,
inom vilken 78 kommuner och 4 fylkeskommuner ingår, däribland Hamar. Den
ekonomiska Osloregionen är ett högkompetensområde. Statistiken från SSB (som är för
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Oslo kommun) visar att ca 30 % är utbildade på universitets- och högskolenivå (kort
utbildning). Om man jämför med Hedmark som delar sistaplatsen med Oppland, så
ligger denna siffra på endast 18,8 % (ssb.no).
Samarbetsalliansen Osloregionen är ett projekt som syftar till att stärka gemenskapen
och samarbetet mellan kommunerna samt fylkeskommunerna kring Oslo. En viktig
utmaning menar man är att Oslo tappar intresset hos större internationella företag som
hellre lokaliserar sig i de andra skandinaviska huvudstäderna. Detta vill man avhjälpa
genom att erbjuda arbetskraft med hög kompetens, något som endast är möjligt genom
samordning av flera större områden såsom kollektivtrafik, bostadsmönster, stärkande av
varandras individuella profileringar samt utveckling av social infrastruktur
(osloregionen.no).

4.2 Stadsrumsplan och regionala planer
För att förstå i vilket sammanhang visionerna skapats, och för att förstå bakgrunden till
vilka utgångspunkter de olika arkitektfirmorna arbetat ifrån, samt som en påminnelse
om vilken utveckling man vill ha i Hamar beskriver jag här huvuddragen i de planer
som är relevanta för min studie.
Stadsrumsplanen är ett dokument vars syfte är att styra utvecklingen av Hamars
centrum och beskriver bland annat centrumutveckling, trafikutveckling samt
människans plats i centrum. Detta är ett citat från översiktsplanen, som stadsrumsplanen
tar stöd mot:
”Hamar skal ha et tydelig sentrum med moderne urbane kvaliteter og historisk
forankring. Det skal være plass for mennesker i alle faser av livet. Sentrum skal være
levende og tilrettelagt på premissene til de myke trafikkantene. Sentrum skal ha sin
kjerne i gågate-aksen, og det skal være en god sammenheng i struktur, innhold, til alle
andre deler av sentrumsområdet. Sentrums viktigste funksjon er handel, og det er
handelen som skaper grunnlag for andre opplevelser. Sentrum skal være preget av
menneskelig aktivitet det meste av døgnet.”
(Hamar kommun, 2010:27)
Detta citat beskriver tydligt vilken utveckling centrum ska ha. I stadsrumsplanen
beskrivs avsaknaden av en tydlig koppling till Mjøsa som en av de största utmaningarna
(se kap 4.1.2) men jag kan också se att man vill förändra prioriteringen av bilister, till
ett ökat fokus på fotgängare och cyklister (Hamar kommun, 2013).
I den regionala samfärdsplanen 2012-2021 (2012) diskuteras vilka målkonflikter som
finns kring och kopplade till det regionala transportsystemet. Förbättrade transporter
anses i allmänhet vara en bra sak, det möjliggör för människor att bo spritt i regionen,
men det ökar samtidigt utsläppen om människor reser längre sträckor, vilket skadar
natur och inte överensstämmer med regional miljö- och klimatpolitik. En sak som är
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intressant att nämna, som beskrivs i planen, är att man vill säkra infartsparkeringarnas
existens för att få fler att välja kollektiva färdmedel (hedmark.org, 2012). Om man
jämför denna regionala inriktning med den lokala, kan man kanske se en konflikt, där
man i stadsrumsplanen beskriver parkeringen intill järnvägsstationen som ett hinder för
stadsutveckling (Hamar kommun, 2013:17).

Figur 10. En stor del av Hamars strandzon täcks idag av parkeringsplatser, som fungerar som infartsparkering
till järnvägsstationen. Foto: Markus Søgård, maj 2015

SMAT-planen (Fylkesdelplan för samordnad miljö-, area och transportutveckling) syftar
till att stärka både befolknings- och arbetsplatstillväxten i Hamarregionen, genom just
samordning av miljö-, area- och transportutveckling. Planen är omfattande och detaljrik,
därför har jag valt ut information som är relevant för den här studien.
Utveckling ska enligt planen ske i existerande tätorter, utan att ta värdefull odlingsmark
i anspråk. Täthet i städerna är något positivt och förtätning bör ske i kollektivtrafiknära
lägen. Det är viktigt att bidra positivt till den nationella miljöpolitiken genom att minska
utsläppen av växthusgaser. Detta menar man är möjligt genom att inte tillåta expansion i
nya områden, utan att just förtäta existerande områden. Transportbehovet ska minska
genom närhet till service, och städerna ska vara tillrättalagda för gång- och cykeltrafik.
Det ska finnas tillräcklig bil- och cykelparkering i anslutning till järnvägsstationen, eller
det de kallar ”resecentrum”. Vidare menar man att Hamar ska utvecklas som ett länsoch regionscentrum samt att de centrala områdena i större kommuncentrum ska hysa
handel, kultur, offentlig och privat service samt att detta ska ske i anpassning till den
centrumstruktur som redan existerar, dvs. inte något nytt centrum (Hedmark
fylkeskommune, 2009).

4.3 H1 & H7, Tjuvholmen och Urban Sjöfront
Bland visionerna för Hamar är alternativ H1 och H7 är nästintill identiska, i alla fall
med avseende på den del som berör Hamar centrum. Eftersom Jernbaneverket valt att
inte gå vidare med alternativ H7 finns mindre information om denna och inga
plandokument.
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Alternativ H1 utgår från ungefär samma sträckning som järnvägen går idag, det vill säga
det nya spåret avses dras intill det gamla. På vissa sträckor rätas kurvor ut, för att öka
möjligheten till höga hastigheter. Järnvägsstationen är med H1 identisk med den
nuvarande stationen, dock med en viss förstoring för att göra plats för fler spår. (den
vänstra ringen, figur 13. En bit väster om stationen vill man utreda möjligheter att dra
en viss del av sträckningen i tunnel (streckat område, figur 13) (Jernbaneverket, 2014a).
Ett offentligt-privat samarbete mellan två fastighetsbolag, privata markägare och Hamar
kommun startade ett projekt och en arkitekttävling med syfte att utreda hur strandzonen
kan få ökad tillgänglighet och ett ökat upplevelsevärde (Hamar kommuns hemsida).
Dyrvik arkitekter m.fl. blev vinnande ur fas 1, med sitt förslag ”Mjøslinja”.
”Mjøslinja” utgår från att dagens station ligger kvar vid samma läge, men att spåret,
istället för att gå längs med strandlinjen, går till viss del ute i vattnet, för att knyta Mjøsa
närmare Hamars existerande centrum. Detta ska ske genom att flytta mark (se figur 11).
Två huvudkoncept för hela projektet är att
1) ”Dra in vattnet i det existerande centrumet för att tillföra nya kvaliteter och
stärka stadens kontakt med Mjøsa” och
2) ”Koncentrera utvecklingen av en ny urban sjöfront nära
kollektivtrafikknutpunkter och förstärka relationen till Mjøsa genom att förlänga
staden ut i vattnet”
(Dyrvik arkitekter m.fl. (2014a:2), min övs.)

Figur 11. Mark grävs bort från strandlinjen och
läggs ut i vattnet som öar. (Dyrvik arkitekter m.fl.
(2014:2)

Några viktiga utgångspunkter för projektet var att stärka förhållandet mellan järnvägsstationen och Hamars centrum. Omvandlingen av industrilokaler till bostäder är en
viktig förtätning och en positiv utveckling. Ett centralt beläget högkompetensområde
menar de saknas i Hamar, vilket denna förtätning kring stationen skulle kunna bidra till
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att skapa. Projektet bygger också på premisserna att Hamar ska utvecklas genom att
bevara och stärka det befintliga centrumet samt att kollektivtrafiknära områden ska vara
kärnpunkter i fortsatt stadsutveckling (ibid).
Tillgängligheten till strandzonen har varit ett av de viktigare målen inom samtliga
visioner, det är denna faktor som varit bakgrunden till diskussionen om järnvägen i
Hamar. I ”Mjøslinja” beskrivs tillgängligheten till strandlinjen som direkt beroende av
att järnvägen lyfts från marken, så att man kan gå under den. Vad som lyfts fram i
projektet är att det ska vara horisontella undergångar, dvs. att det inte ska krävas att man
går ner för att komma under järnvägen (se figur 12).
Mobilitet är ett överordnat koncept för projektet och Dyrvik arkitekter m.fl. menar att
det i framtiden kommer att vara viktigt att Hamar gynnar resenärer som tar buss, cykel
eller går till stationen. Denna prioritering menar de genomsyrar hela projektet. Bilburna
trafikanter ska också ha tillgång till stationen men inte i samma mån eller på bekostnad
av övriga resenärsgrupper (ibid).

Figur 12. En av många undergångar under järnvägen. Dyrvik Arkitekter m.fl. vill göra dessa undergångar
horisontella och trevligare att gå i. Foto: Markus Søgård, maj 2015

I en interjvu med kommunen så menade de att den visuella barriär som järnvägen är och
kommer att innebära är hanterbar; det går att göra det på ett bra sätt (Wabakken, Hamar
kommun, intervju 15-05-11) Det finns historiska värden som man, genom att bevara
stationen i sin nuvarande position, kan bevara (ibid).
4.3.1 Kommentarer

Alternativ H1 är det alternativ som näringslivet uppskattar mest, enligt vad man läser i
den lokala tidningen Hamar Arbeiderblad (HA). Ur en artikel i HA beskriver flera
personer inom det lokala näringslivet att de förordar alternativ H1, där stationen
behåller sin nuvarande position (Brandsås, 2015). Vissa menar att en central
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stationslokalisering är det viktiga, andra menar att stadens utveckling och status i
regionen gynnas till högst grad av dagens station. Politiskt sett är styrande
Arbeiderpartiet (AP) ensamma om att förorda alternativ H1; järnvägsutbyggnaden har
inom politiken blivit en profilfråga där flera partier ofta valt ståndpunkt före
utredningarna gjordes (Wabakken, Hamar kommun, intervju 15-05-11). I en
opinionsundersökning i februari 2015, initierad av Hamar Arbeiderblad, förordade
majoriteten av befolkningen i Hamar alternativ H1 (Haugen, 2015).

4.4 H5/H6 och Station Vikingskipet
Skillnaden mellan alternativ H5 och H6 är att H5 förordar att järnvägen huvudsakligen
ska gå i tunnel under staden, medan H6 innebär att spåren förläggs längre nordost, i
närheten av motorvägen E6. Eftersom Jernbaneverket valt att inte gå vidare med H6
finns inga plandokument för denna vision.
Kommunen ombad tre arkitektgrupper att visualisera Hamar med en station direkt norr
om det s k Vikingskipet, en inomhushall som används främst som skridskobana och har
kapacitet för 20 000 personer (vikingskipet.com)

Figur 13. Möjliga sträckningar och stationslokalisering för alternativ H1 och H5. De olika
järnvägssträckningarna går på varsin sida av staden; H1 mot vattnet och H5 mer inåt landet. H1 visar
dagens stationslokalisering och H5 visar en eventuell station vid Vikingskipet. Ur Jernbaneverket (2014a)

Hamar 2.0 – Opportunities & Challenges är ett projekt av arkitektfirman
Salcedo.Brossa som belyser vikten av s.k. ”transit-oriented development” (TOD). Med
detta menar de att en ny station (se figur 13, H5) kan utveckla Hamar på ett hållbart,
planerat sätt och att genom att frigöra strandzonen från järnväg kan man eliminera
barriären mellan centrum och vattnet (Salcedo.Brossa, 2014). De belyser möjligheten
för ”alla invånare att upptäcka Mjøsas ekologi, historia och kultur” (ibid:8, min övs.).
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En station vid Vikingskipet beskrivs knyta samman Hamar stad med förorter på ett mer
effektivt sätt än om stationen skulle ligga i centrum, och de belyser samtidigt
möjligheten att knyta Hamar närmare till Stange, på andra sidan vattnet (ibid), liksom
Osloregionen.
Arbete i Osloregionen är en av de viktiga fördelarna med station Vikingskipet, vilket
beskrivs tydligt av Salcedo.Brossa:
”The new station as regional center capable of hosting uses other than the station. It
will be the trigger for a sustainable commuting lifestyle, serving a growing population
residing near Hamar but working in the Oslo metro area”.
(Salcedo.Brossa, 2014:24)
Ett viktigt begrepp som ligger till grund för visualiseringen är så kallad incremental
urbanism, med vilket Salcedo.Brossa menar att de reflekterar över de olika
delprojektens autonomi och värderar detta i kontexten av att det är möjligt att ändra,
försena, och skjuta upp tills resurserna finns utan att helheten försämras (ibid:14).
Hamar Herfra (Hamar härifrån) är ett projekt av arkitektgruppen Entasis. Projektet
beskriver Hamars utveckling med alternativ H5, dock med en stationsbelägenhet som
ligger söder om Vikingskipet, istället för norr, såsom H5 beskrivs enligt Jernbaneverket.
På visionsbilderna ser man hus intill stationen i modern arkitektur med stark betoning
på det gröna; gräs på taket och träd mellan husen. Gaturummen är trånga och ser främst
ut att vara till för fotgängare och cyklister. Detta menar de är medvetet och beskriver det
som följande:
Vevet er et bilde på den gode by. Vi kjenner alle sammen følelsen av å være kommet til
en god by. Den er tett. Man går gatelangs. Finner rundt. Møter andre. Der er folk nok
til å fylle gater og rom. Eller er det omvendt? Gater og rom er små nok til at folk fyller.
Forskjellen er nøkkelen til god byplanlegning, som vi endelig har gjenfunnet etter
hundre år med misforstått skala og ikonbyggerier på gigantiske plasser, hvor mennesket
føler seg fremmedgjort.
(Entasis, 2014:5)
Entasis beskriver att proportionerna i stadsplanering så ofta varit felaktiga, och att man
genom ”Hamar Herfra” kan försöka skapa ett nytt, aktivt område i närheten av centrum.
Det nya området ska knytas samman till det övriga centrum genom en järnvägspark där
även en spårvagn ska gå i skytteltrafik på de existerande spåren mellan den nya
stationen, Stortorget samt till västra delarna av staden (ibid, 28).
Med projektet beskriver de sex möjligheter som skulle kunna gynna Hamar. Turismen
kan komma att öka, genom att Hamars unicitet som järnvägsstad stärks. Det framgår
inte exakt på vilket sätt detta ska ske. Centrum menar de inte kommer att flyttas, inte
heller dräneras; den nya stationslokaliseringen bildar ett stråk mellan centrum och
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stationen. Den nya stationslokaliseringen ska bidra till att upphäva barriären som
järnvägen innebär i dagsläget, genom att hela stationen byggs över marken. Det nya
området ska kring stationen ska öka Hamars status som en grön stad, och det
existerande spårområdet vid dagens stationslokalisering blir en järnvägspark. Det gröna
ska i sin tur stärka friluftsliv och rekreation i Hamar. Slutligen ska också Hamar stärkas
som huvudstad i Hedmarksregionen (ibid, 9). Hamar som en del av Osloregionen nämns
inte i detta projekt.
Hamar stasjon Vikingskipet – den grønne broen är ett projekt av Dyrvik arkitekter m.fl.
Förläggning av stationen utanför centrum menar man kan gynna Hamars
bostadsmarknad, men samtidigt försämra för den lokala arbetsmarknaden. För att
motarbeta sjunkande lokala arbetsmöjligheter föreslår man att området kring stationen
kan utvecklas till ett högkompetensområde, ett kluster för företag som eftersträvar hög
kompetens. Närheten till kollektivtrafiken beskrivs som viktig. Man beskriver vikten av
att det nya stationsområdet inte bör innehålla butiker eller serveringar, då dessa endast
ska finnas i centrum (Dyrvik Arkitekter m.fl., 2014b:3).
De belyser att avståndet till den nya stationen inte kommer att bli så stort att det bör
påverka centrum till hög grad, särskilt om Hamar växer i framtiden (ibid, 5). Det ska
vara goda gång- och cykelförbindelser till stationen och parkeringsplatser ska inte ta
upp markyta, utan förläggas under det nya spårområdet.
Hamars roll i en regional kontext beskrivs som en utmaning. Förkortat relativt avstånd
till Oslo kan leda till, som nämnt, ett ökat behov av bostäder, men ett minskat behov av
arbetsplatser. Att förlägga stationen utanför centrum beskrivs förstärka dessa processer
och en transformation av Hamars urbanitet är en risk. Centrum i Hamar hotas genom att
avståndet till stationen blir relativt långt, vilket är motsägelsefullt då man senare
beskriver att avståndet faktiskt inte är så långt (ibid, 2). Hur långt avståndet egentligen
skulle bli är inte helt klart, men det rör sig om 1 – 2 kilometer.
4.4.1 Kommentarer

Kring alternativ H5/H6 kan man läsa flertalet krönikor samt debattartiklar, för och emot.
De som är för att flytta stationen till norr om Vikingskipet menar att det frigör
strandzonen och att Hamar måste flytta järnvägen för att behålla sitt ”skyltfönster” mot
Mjøsa (Haugen, 2014). Politiskt finns det ingen ideologisk skillnad, både Socialistisk
Venstreparti (SV), Venstre (V) och Høyrepartiet (H) har förordat H5/H6 (se t ex Kjernli
(2015) & Heggelund (2015)). Intresseorganisationen ”Folkeaksjon for en jernbanefri
strandsone” i Hamar menar att alternativ H5 är långsiktigt bäst och ser till Hamars
stadsutveckling ur en längre tidsperiod. De menar att stationens förhållandevis ocentrala
läge inte kommer att påverka stadslivet i centrum eftersom ”om stationen hade varit
viktig för livet i centrum hade inte centrum redan varit dött” (Haakenstad, intervju 1505-10).
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I en intervju med kommunen beskrivs alternativ H5 ha nackdelar såsom att en annan
stadsdel, som tidigare inte varit i kontakt med järnvägen, nu måste påverkas, vilket kan
skapa protester. Kommunen beskriver också att avståndet till en eventuell station vid
Vikingskipet är för långt för att det ska vara bekvämt att gå. Det skulle krävas en
ytterligare transport, vilket skulle vara ett extra led i transportkedjan. Speciellt negativt
menar kommunen att detta skulle vara för de som reser till Hamar (mer om detta i
kapitel 5). (Wabakken, intervju 15-05-11).
Jernbaneverket menar att den samhällsekonomiska nyttan med projektet är beroende av
den realistiska potentialen av framtida utveckling i området där stationen i så fall skulle
läggas, då Hamar inte har några planer på stadsutveckling i området kring Vikingskipet
och att området idag hyser ytkrävande näringar (Monsen, Intervju 15-05-12).

4.5 H2 – station i tunnel
Alternativ H2 som innebär att en stor del av järnvägen förläggs i tunnel och går under
centrum, har en stark lokal företrädare: ”Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i
Hamar” (Folkaktionen för en järnvägsfri strandzon i Hamar). Folkaktionen var redan
från början kritisk till att dubbelspår skulle förläggas intill nuvarande spår i
strandzonen; i en kommunedelplan från 2003 stod det klar att järnvägen kan expandera i
strandzonen (Haakenstad, intervju 15-05-10). Folkaktionen förordar att järnvägen ska
förläggas i tunnel och att stationen flyttas en bit inåt landet, så centralt som möjligt,
under marken (se Jernbaneihamar.com samt facebook.com Togtunnel gjennom Hamar).
Alternativ H2 avfärdades av Jernbaneverket i förslaget till planprogram med
motiveringen att stationslokalisering under jord hade krävt alltför anläggningstekniska
förhållanden, hade höga kostnader för drift och underhåll samt var olämplig ur
säkerhetssynvinkel (Jernbaneverket, 2014b). Efter lokalt engagemang från personer
berörda av alternativ H1, samt efter lobbyverksamhet från Folkaktionen beslutade
Jernbaneverket i det bearbetade planprogrammet att åter ta med alternativ H2. Även
politiker i Hamar kommun var glada över detta, kommunen menar att alternativ H2 inte
hade tillräcklig grund för att dementeras, utan krävde fortsatt utredning (Wabakken,
intervju 15-05-11). Då alternativ H2 inte beskrivits som ett möjligt alternativ finns inte
heller några visions- eller illustrationsdokument, på kommunens hemsida. Däremot har
Folkaktionen tagit fram en idéskiss samt ritningar över hur alternativ H2, med station
under marken, kan realiseras.
Ur idéskissen beskrivs H2 som ett alternativ med central stationslokalisering, ha god
tillgänglighet samt ”spektakulär arkitektur” (Opaas, 2013:1). Fördelen med alternativet
är att strandzonen frigörs, men också att stationen generar stadstillväxt. Man beskriver
en slags flexibilitet; att projektet inte hindrar normal trafik, som kan fortgå under tiden,
men också att få byggnader i staden påverkas (ibid). Folkaktionen menar också att
långsiktighet är viktigt, att bygga rätt från början. Genom att frigöra strandzonen
kommer tillgången till strandzonen att öka.
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”Ur ett längre perspektiv, kanske 50, 100 eller 200 år kommer man i tilltagande grad ha
nytta av skönhet, ro och rekreation”
(Haakenstad, Thorbjørn. Folkaktionen. Intervju 15-05-12)

Figur 14. Högskolan i Hedmark. I närheten föreslår Folkaktionen att stationen i tunnel förläggs, med
uppgång alldeles intill högskolan. Foto: Markus Søgård, maj 2015

Folkaktionen menar att att förlägga stationen i tunnel möjliggör för en ännu mer central
stationslokalisering, med närmare anknytning till högskola och offentliga institutioner
såsom rådhus, tingshus och sjukhus (ibid), se figur 14.
Jernbaneverket hävdar dock att en station i tunnel kan medföra många utmaningar och
kanske oönskvärda konsekvenser. Dels rent tekniska, t ex att det är problematiskt att
köra dieseltåg i tunnel, men också andra värden såsom upplevd trygghet, övergång till
andra transportmedel, den positiva känslan inför en station samt att man vill att
stationen ska vara en plats där saker händer (Monsen, Intervju 15-05-12).
4.5.1 Kommentarer

Jernbaneverket tror att alternativ H2 kan innebära ett stort ingrepp i bebyggelsen, men
att stationens läge är bra vad gäller stadsutveckling. Att lägga stationen så centralt kan
bidra till att Hamar får en stark centrumutveckling, men frågan är om nyttan står i
förhållande till kostnaderna, jämfört med de andra alternativen, menar
planläggningsledare för sträckan Sørli – Hamar, Harald Monsen. Prissatta och icke
prissatta konsekvenser kommer att utredas och jämföras i den vidare planläggningen,
men möjlighetsstudien från 2014 antyder en väsentligt högre kostnad, menar han
(Monsen, intervju 15-05-12). Kostnaden är också en faktor som innebar att H2 tidigare
avfärdades, men som genom lokalt engagemang nu ska utredas mer grundligt (ibid).

31

Huruvida detta hinns med eller inte, då beslutet ska tas redan i juni 2015, är tveksamt då
ett så omfattande arbete kan ta tid.

4.6 H3 – station utanför staden
Alternativ H3 kan kanske beskrivas som den största förändringen för stationen.
Stationens lokalisering för H3 (X, figur 6) är placerad vid Vang/Ridabu, nordost om
Hamar tätort. Med detta alternativ skulle man, enligt Jernbaneverket, bryta mot ett
viktigt kriterium nämligen central stationslokalisering. Man menar att en ny
stationslokalisering kommer innebära en annan stadsutveckling för Hamarregionen.
Kommunen menar att alternativ H3 och H4 snabbt sållades bort, men att det var med i
processen från början för att dessa alternativ gick utanför Åkersvika naturreservat; ett
område som kommer att kommer att påverkas av järnvägens utbyggnad.

4.7 H4 – station på sjuvholmen
Alternativ H4 innebär en tydlig uträtning av spåren och att stationen förläggs till
Tjuvholmen (W, figur 6). Denna stationslokalisering är relativt nära den nuvarande
stationen, men Jernbaneverket menar att den skulle ligga ”förhållandevis ocentralt”
(Jernbaneverket, 2014a:26, min övs.). Man menar också att denna förändring av
järnvägssträckningen skulle påverka både landskapsbild, miljö, knytpunktsfunktioner
och tillgängligheten till stationen negativt.

4.8 Sammanfattning och övrigt intervjumaterial
För att summera de sju visioner som finns kan man säga att det är tre visioner som i
dagsläget (maj 2015) är aktuella: H1, dvs den sträckning som i stort följer dagens räls,
H2 som innebär att både stationen en stor del av rälsen förläggs i tunnel och H5, att
stationen flyttas till Vikingskipet, sydost om centrum.
En intressant kommentar jag fick från en av mina intervjupersoner var att man kanske
också ska beakta vad de som reser förbi Hamar med tåg tycker, att deras utsikt också är
viktig. Ur intervjuerna jag genomförde frågade jag också mer allmänt om uppfattningen
av projektet och resultatet av den infrastruktursatsning som Hamar kommer vara del av.
Samtliga tre av mina respondenter menade att projektet var positivt för Hamar, att
järnvägen var en motor i tillväxten och ett nödvändigt transportmedel. Miljöaspekten
framhölls av en respondent, medan en annan pratade om stadens utrymmen, som måste
få domineras av gång- cykel- och kollektivtrafik. Min respondent från Hamar kommun
menade att det politiska läget inte medgav att man diskuterade konsekvenser av att
knytas närmare till Oslo, utan menade att det i alla fall var överordnat att få dubbelspår
till Hamar. Hon menade också att projektet kan stärka Hamar som centrum för ett större
bostadsområde i inlandet, och att administration och handel kommer att locka
människor till Hamar.
Om man ska vara kritisk kan man hävda att variationen i den mängd material jag hittade
påverkar uppsatsens resultat. För alternativ H5/H6 fanns tre visionsdokument, för
alternativ H1/H7 fanns ett. För de övriga alternativen fanns inga visionsdokument
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överhuvudtaget, men alternativ H2 har jag ändå, genom intervju med Folkaktionen, fått
en god grund för min analys. Den mängd material jag hittar står såklart i direkt relation
till hur väl en analys kan genomföras.

5. Diskussion
För min diskussion har jag istället för att utgå från de olika visionerna (H1 – H7) valt att
utifrån den information som finns tillgänglig fokusera på de tre huvudalternativen:
Dagens station, station vid Vikingskipet samt station i tunnel. I den första kategorin
ingår H1 och H7, den andra innehåller H5 och H6 och den tredje innehåller H2. H3 och
H4 diskuterar jag endast kort.

5.1 Stadsbyggnadsideal och stationens lokalisering
Ingen av visionerna har entydiga drag av ett visst ideal, det finns dock vissa drag man
kan urskilja. Ibland kan också olika aktörer ha olika uppfattningar om vad för
konsekvenser visionerna har.
Det första alternativet, som innebär att stationen ligger kvar i dagens läge, har
kopplingar till Everyday Urbanism, detta belyses i Dyrvik arkitekter m.fl. ”Mjøslinja”
genom en beskrivning av Hamar utifrån upplevelser och att Mjøsas värden ska dras in i
staden. Den urbana sjöfronten som ett förstärkt förhållande mellan centrum och vattnet
ska bidra till en behagligare upplevelse, där man inte behöver gå ner för att komma
under järnvägen, utan gaturummet fortsätter under spåren. Hamar som en upplevelse har
drag som kan anknytas till just Everyday Urbanism, men det finns också andra drag.
Utvecklingen av ett högkompetensområde intill stationen är en symbol för mobilitet och
transport som är viktiga koncept, integrerade i projektet, och dessa kan kopplas till Post
Urbanism; att staden marknadsförs via modern infrastruktur. Då Hamar kommer att
knytas närmare till Oslo kan detta dock bli en realitet för alla alternativa
stationslokaliseringar. Järnvägen beskrivs som viktig för den lokala kulturen och
järnvägens historia, vilket antyder att det finns nyurbanistiska drag; dvs att den lokala
kulturen och historien är viktig för platsen, något som Folkaktionen dock menade inte
stämde vad gäller järnvägen (Haakenstad, intervju 15-05-10).
Alternativet som innebär att stationen förläggs i tunnel har främst post-urbanistiska
drag. Stationen som en plats med häpnadsväckande arkitektur är en markör i rummet,
vars syfte är att dra till sig blickar. Alternativet innebär också ett tekniskt sett relativt
omfattande projekt. Vad som dock är motsägelsefullt är att Post-urbanism innebär ett
stort inflytande av marknaden och i princip inget medborgarinflytande, vilket inte alls
passar in i Hamars sammanhang, då alternativet är helt framtaget ur lokalt engagemang,
främst från Folkaktionen.
Skönhet, ro och rekreation beskriver folkaktionen som viktiga ideal som
tunnelalternativet kommer att medföra, genom att strandzonen frigörs vilket kan ha
influenser från Green Urbanism, dvs en tanke om att grönska och natur i staden kan få
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människor att må bättre. Järnvägen beskrivs som något modernt och viktigt men den ska
inte synas eller störa.
Alternativet med flyttad station till Vikingskipet har en tydligare inriktning vad gäller
stadsbyggnadsideal, men det finns stora skillnader mellan de olika visiondokumenten av
för Hamar (Hamar 2.0 – Opportunities & Challenges, Hamar Herfra samt Hamar
stasjon Vikingskipet – den grønne broen).
För Hamar 2.0 – Opportunities & Challenges ser man gärna att staden ska kunna vara
föränderlig och flexibel. Detta påminner om delvis om Everyday Urbanism; att det
fysiska i staden inte är viktigt, utan att staden är ett rum för stadens aktiviteter och att
narrativer beskriver staden. Däremot hänför projektet i allmänhet tankarna mer åt Posturbanism, speciellt med tanke på hur infrastruktur beskrivs som en förutsättning för
staden.
Hamar Herfra har drag ur främst två olika ideal; Green Urbanism och New Urbanism.
Täthet och vikten av att kunna gå till fots i staden, små kvarter samt möten mellan
människor är typiska nyurbanistiska drag. Naturen och järnvägens balans gentemot
varandra ska stärka turismen i Hamar, genom att belysa historien, samtidigt som naturen
ska få ökad plats i staden (Green Urbanism). Området kring Vikingskipet ska bli en
grön, tätbebyggd oas med träd och växtlighet samt en hållbar livsstil. Så beskriver
Entasis projektet, men det saknas en problematisering av vad resultatet för centrum blir.
Kanske blir resultatet något helt annat än vad man beskriver?
Hamar stasjon Vikingskipet – den grønne broen är det mer kritiska projektet av Dyrvik
arkitekter m fl. De menar själva att med station vid Vikingskipet kommer Hamars
infrastruktur att få en betydande roll för kommande arbets- och bostadsmarknad. Detta
nya högkompetensområde har drag ur Post-urbanism och ger bilden av ett område med
enbart arbetsplatser och en avsaknad av mänskliga aktiviteter. Det blir också ett område
där företag och marknaden kommer att få diktera utvecklingen, något typiskt posturbanistiskt. Påverkan på centrum beskrivs som tveksam, beroende på hur det nya
stationsområdet kommer att präglas, men man beskriver att urbaniteten i Hamar riskerar
att hotas.
För att kort också beskriva de alternativ som egentligen aldrig varit reella alternativ i
processen kan man säga att både H3 och H4, som beskriver ocentral
stationslokalisering, att de egentligen inte kan kopplas till någon av de
stadsbyggnadsideal som jag beskrivit tidigare. Resultatet av så pass ocentral
stationslokalisering blir troligtvis ett ökat bilberoende och att järnvägsstationen får ett
minskat kundunderlag, vilket är oförenligt med Jernbaneverkets mål om högsta möjliga
samhällsekonomiska nytta (Monsen, intervju 15-05-12)
Sammanfattningsvis kan man, med viss försiktighet, hävda att det saknas ett tydligt
stadsbyggnadsideal hos samtliga visioner, vilket gör resultatet mindre spännande. Här
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vill jag dock poängtera att min subjektiva roll kan spela in, eftersom det är de drag jag
såg i planerna. Vad man kan säga är dock att det saknas en utredning över hur området
kring Vikingskipet, dvs det område där man föreslår att flytta stationen, kan utvecklas,
förändras och förtätas, då området idag hyser ytkrävande verksamheter och industri.
Detta gör att området i dagsläget är olämpligt för en stationslokalisering.
Det verkar i många fall handla om en fråga kring liv i centrum, i kontrast till en vacker
strandzon, snarare än en fråga för vilken stadsutveckling som är önskvärd i Hamar. I en
intervju med Jernbaneverket menade de att för dem var det den samhällsekonomiska
nyttan som var viktig, vilket i praktiken innebär ett så stort antal resenärer som möjligt.
Detta mål innebär en så central stationsplacering som möjligt, vilket kommunen dikterat
som en önskvärd utveckling, vilket gör dessa två mål förenliga med varandra.
Hur kan då en mer perifer stationslokalisering påverka Hamars centrum? Dyrvik
arkitekter m.fl. hävdar att utvecklingen är påverkbar, att centrum inte nödvändigtvis
behöver vara hotat bara för att stationen flyttas, utan att man genom att undvika att
förlägga caféer och butiker intill stationen kan bevara ett livskraftigt centrum.
Men vad blir då resultatet, om en station inte ses som en positiv och livskraftig plats?
Det kan leda till ett område runt stationen som blir oattraktivt, vilket skulle minska
trivseln på stationen och troligtvis påverka antalet resenärer som reser med tåg. Att bo
nära stationen blir inte heller attraktivt, vilket skulle gå emot Hamars mål om expansion
i kollektivtrafiknära lägen. En aspekt som många framhållit som en fördel med
alternativ station vid Vikingskipet är just att det går att expandera staden i det området.
En fördel som exploatering i ett mer eller mindre perfiert område medger är att det är
lättare att organisera utrymmet i på önskvärt sätt, eftersom ytorna ofta är större. Så
kallade resecentrum, en samordnad anläggning för flera transportsätt, restauranger och
butiker har sedan 1990-talet blivit en populär metod för att göra småstäders
järnvägsstationer mer attraktiva (Salén & Färje Gustavsson, 2009). En studie över
stadsutveckling i förhållande til resecentrum visar att ett resecentrum i ett mer perifert
läge, jämfört med mer centralt läge, kan motiveras om en ort befinner sig i ett
tillväxtstadium, men det visar också att om stationen är på så pass långt avstånd att det
inte går att bygga samman centrum och stationsområdet, riskerar centrum att utarmas.
(ibid:103). I Hamar, som beräknas ha en kraftig tillväxt, skulle det i detta avseende vara
motiverat att bygga stationen i ett mer perfiert läge, dock menar man att avståndet till
centrum är så pass långt att det inte skulle vara ett bekvämt gångavstånd, vilket därför
skulle tala emot en mer perifer stationslokalisering (se figur 15). Det är i oklart om
stationens eventuella lokalisering vid Vikingskipet är semi-perifert eller fortfarande
relativt centralt. Detta är en kritisk ståndpunkt jag vill framhäva att man bör tänka över.
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Mer perifer
stationslokalisering

Caféer, restauranger
& butiker, s.k.
”resecentrum”

Inga kommersiella
aktiviteter

Resultat: Stationen blir en oattraktiv plats,
minskat användande av järnvägen

F Resultat: Liv i centrum hotas

Figur 15. Illustrationen visar dilemmat med en mer perifer stationslokalisering. Egen konstruktion.

5.2 Regional identitet - om Hamars situation i olika regioner
Om man ser till Hamars identitet i Hedmarksregionen, där staden fungerar som
administrativt centrum, kan man tänka sig att det finns risk för att positionen kan
komma att förändras, om Hamar knyts närmare Osloregionen. Ur en intervju med
kommunen menade de att stationslokaliseringen kanske främst var viktig för att
personer som pendlar till Hamar, då dessa kanske inte har något transportmedel att ta
sig från stationen till arbetsplatsen. Kommunen menar i detta sammanhang att en central
stationslokalisering gynnar arbetsplatser i Hamar. Rollen kommunen spelar som både
administrativt och funktionellt centrum i Hedmarksregionen är direkt beroende av att
det går smidigt att pendla till Hamar, om inte alla de som ska arbeta i staden också ska
bo där.
Om man studerar visionerna mer direkt så förstår man att den regionala identiteten,
såsom den beskrivs, har väldigt olika karaktär. Om man undersöker visionerna för
alternativ med station vid Vikingskipet så ser ger de olika alternativen en väldigt
skiftande bild av Hamars roll. I visionen av Entasis så beskrivs Hamars identitet i
Hedmark som en viktigt regional identitet. I och med att flytta stationen till ett nytt
område, menar de att relationen till andra orter i Hedmarksregionen kommer att stärkas,
genom att det blir lättare för dem att ta sig till och från stationen. Detta går alltså emot
vad kommunen säger; att en central stationslokalisering skulle vara mest bekväm för de
som pendlar till Hamar. I visionen av Salcedo.Brossa menar man istället snarare att
relationen till Oslo är den viktiga, att man som Hamarbo kan och till och med bör arbeta
i Oslo. Här belyses alltså Osloregionen som den viktiga. I projektet Hamar stasjon
Vikingskipet – den grønne broen beskriver man inte Hamars identitet regionalt till
samma utsträckning, men man medger att en närmare relation till Oslo kan leda till
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minskad lokal arbetsmarknad, då fler kan arbeta i Oslo, och knyta Hamar närmare till
Oslo.
Vad gäller järnvägen beskriver kommunen att dagens stationslokalisering för järnvägen
är viktig för Hamars kultur och historia. Folkaktionen menar att järnvägen för Hamar
historiskt haft stor betydelse, men att den idag endast är viktig som transport. Denna syn
skulle kunna ligga bakom att man vill förlägga järnvägen i tunnel; det bygger på en syn
om att järnväg och infrastruktur inte är något vackert.
Kulturellt har naturligtvis de olika alternativen väldigt skiftande ståndpunkter. Att
behålla stationen i dess nuvarande läge menar som sagt många är viktigt för den lokala
historien; att Hamar var och är en järnvägsstad och att järnvägen naturligtvis också ska
prägla staden. Detta perspektiv stödjer kanske till högre grad Hamars kulturella relation
i inlandet eller østlandet, där järnvägen historiskt sett var viktig för transport av skogens
råvaror. Andra menar att Hamars relation till Mjøsa är den viktiga; att järnvägen inte har
några icke-mätbara värden utan endast är ett värdefullt transportmedel. Om man tar
denna ståndpunkt ser man Hamar som direkt beroende av det attraktiva läget vid Mjøsa,
att sjön ger värde åt staden, dels estetiskt men också genom den värdefulla
jordbruksmark som vilar kring sjön. Detta symboliserar kanske en tanke om att Hamar
borde stärka sin position i Mjøsregionen.
Man kanske kan säga att Hamar är i behov av att definiera sig. Platsidentiteten i
kommunen är splittrad mellan den historiska skogsbruksregionen och relationen till
Mjøsa. Det har fram tills idag fungerat att vara dels en attraktiv ort vid Mjøsa, och dels
en kulturellt viktig järnvägsort, men det verkar som om järnvägens expansion blivit en
slags katalysator som kan komma att få definiera i vilken riktning Hamar ska gå samt
hur man bör definiera sig. Stationens lokalisering har alltmer konkret blivit en
vägvalsfråga, och här diskuteras just de två regionala perspektiven mellan Mjøsa och
Inlandet/østlandet. Det som inte diskuteras är huruvida Hamars roll som stad kan
komma att påverkas genom stadens närmare anknytning till Oslo. Anledningen kan vara
att man ser den ekonomiska tillväxten som överordnad andra mål; att relationen till Oslo
innebär så pass mycket positivt att det inte är värt att tala om konsekvenserna.

5.3 Ekonomisk tillväxt som överordnat paradigm
Vad säger då avsaknaden av ett entydigt stadsbyggnadsideal som grund för de olika
visionerna? Stationslokaliseringen har kommit att bli en politisk profilfråga, men den
grundar sig i att någon i ett skede ställde sig frågan om stationen verkligen ska ligga i
strandzonen. När detta skedde och frågan kom att bli definierad som stationslokalisering
här eller där vill jag hävda att man borde ha gått ett steg tillbaka och diskuterat huruvida
järnvägen bör byggas ut ytterligare.
Under mina intervjuer och genom att läsa plandokument så har jag funnit att det finns
en avsaknad av problemformulering kring vad denna regionaliseringsprocess kan
komma att innebära för Hamar. Projektet belyses enbart som något positivt; något som
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dels ska gynna boende i Hamar som kan arbeta i Oslo, men också att Hamar som
arbetsmarknad ska gynnas i och med att det kommer att gå snabbare att ta sig till staden.
Detta är, skulle jag hävda, en slags post-politisk överenskommelse; att den ekonomiska
tillväxten är en självklar men odefinierad grundpelare som hela InterCity-projektet vilar
på.
Detta antagande menar då deduktivt att visionerna för Hamar alltså bygger på den postpolitiska överenskommelsen, ”premissen”, att den ekonomiska tillväxten är det
slutgiltiga målet. Om man ser projektet ur den aspekten medför detta att visionerna för
Hamar inte främst handlar om den eventuella påverkan på stadsutvecklingen, utan
snarare om hur man kan uppnå maximal ekonomisk tillväxt. Ur detta synsätt blir det
inte konstigt att det saknas en tydlig koppling till något stadsbyggnadsideal, eftersom
stadsutvecklingen inte är huvudföremålet för diskussionen. En annan intressant postpolitisk premiss är att projektet ska leda till ekonomisk tillväxt samtidigt som det
förutsätter fortsatt tillväxt. Detta underbygger vidare faktumet att den ekonomiska
tillväxten just är en post-politisk realitet.
Detta är dock en infallsvinkel på problemet med diskussionen kring stationens
lokalisering: Att projektets grundpelare post-politiskt legitimerats och därför inte har
anledning att diskuteras. Ett annat problem kring den lokala diskussionen som förs är att
den är kvalitativ till sin natur; att Hamars sjöfront upplevs som något vackert och ickemätbart. Detta innebär att diskussionen om vad Hamar är och bör vara blir väldigt
subjektivt, vilket medför att det som kommit att definiera den lokala diskursen blivit en
ord-mot-ord diskussion. Att problemet saknar kvantitativa verktyg för jämförelse är en
konsekvens av bl.a. att Jernbaneverket inte utredde t ex alternativ H2, med station i
tunnel, förrän det lokala engagemanget blev så stort att de blev tvungna. Om man i ett
tidigt skede hade lagt fram alla alternativ med likvärdiga möjligheter för jämförelse,
hade diskussionen om stationens lokalisering haft en mer demokratisk och lokalt mer
förankrad bas. Jag nämnde Olsson & Haas (2013a) i inledningen som i sin studie
kommit fram till att det ofta är personer utan förankring till en plats som kommit att få
ta beslut kring framtiden. Huruvida detta stämmer för Hamar återstår att se, men
processen antyder att Jernbaneverket haft stort inflytande över det lokala, vilket i så fall
skulle styrka Olsson & Haas resultat.

5.4 Lokal påverkan av regionaliseringsprocesser
Min studie visar den lokala komplexiteten av en fråga som regionalt är ganska simpel,
att järnvägen ska effektiviseras för kortare restider och punktligare avgångar. Den visar
också mer konkret att det lokala engagemanget spelar stor roll för planeringsprocessen,
och enligt min åsikt också den demokratiska processen. Om inte det lokala
engagemanget hade verkat för alternativ i tunnel, eller till och med problematiserat
faktumet att järnvägen går rakt genom strandzonen, skulle man antagligen inte ens ha
utrett andra alternativ.
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En annan viktig lärdom från studien är att det ideal som är överordnat andra ideal är
ekonomisk tillväxt, kopplat till dromoplanering; att planera rörelseområden, snarare än
platser. Dromoplanering och skapandet av dromoregioner innebär att arbets- och
bostadsmarknader förstoras och att lokala, traditionella mönster transformeras. Inom
detta paradigm har det blivit allt viktigare för småstäder att definiera sig, för att skapa
värden som kanske har gått förlorade i regionförstoringens konsekvenser.
Regionförstoring har också det problemet att det mäts i kvantitativa variabler, såsom
restid och inkomst, medan det ofta är de kvalitativa variablierna som lokalt spelar roll.
Här kan man från Hamars exempel dra kopplingar till strandzonen, järnvägshistoria och
liv i centrum, som kvalitativa variabler, medan det som framhävs som positivt med
projektet är faktorer som minskad restid, förstorad arbetsmarknad och effektivare drift
av tågtrafik.
Jag skulle vilja hävda att transport till högre grad har blivit ett mål snarare än ett medel.
Genom att järnvägsutbyggnadens faktum inte diskuteras som en relevant faktor på
stadsutvecklingen, vill jag hävda att målet har blivit järnvägen, snarare än vilka värden
järnvägen ska föra med sig. Tid värderas idag högt, vilket har kommit prägla hur vi ser
på transportapparaten, som har kommit att definiera till allt högre grad hur vi lever våra
liv och hur vi rör oss. Det som tidigare karaktäriserat mindre städer är just de små
absoluta avstånden, men här tror jag att det sker en förskjutning, så att även dessa orter
blir del av det paradigm som innebär att vi reser allt längre sträckor i jakt på arbete.
Är detta då något negativt för mindre städer? Att en förstorad arbetsmarknad kan ge
större möjligheter till att två högt utbildade personer i en familj kan hitta arbete är en
faktor som framkom under mina intervjuer som viktig. Den ekonomiska utvecklingen
som väntas i Oslo får nu Hamar ta del av. Men det finns också ett annat perspektiv, det
blir lättare att möta personer på andra orter, om nu just de orterna är kopplade till
järnvägen. De mest negativa aspekterna är kanske främst kvalitativa. Den lokala
identiteten och småstadskänslan riskerar att förändras och kanske försvinna. Det är
också relevant att tala om den mäskliga faktorn, människors välbefinnande. Frågan om
människor mår bra av att pendla långa sträckor måste ställas, för den ställer många sig
inte själva.
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