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landemerker. Enkeltvis framstår de som unnselige. Samlet utgjør de en større helhet. Disse husene gir lokal gjenkjennelighet 
og har kontinuitetsverdi, miljøskapende verdi, historiefortellende og identitetsskapende verdi. Videre har byen en variert og 
sentrumsnær villabebyggelse, og byens grønne preg med alléer, parker og hager er en viktig kvalitet å hegne om, likeså 
siktlinjene mot Mjøsa og det omgivende landskapet, handelsbyen med torg og plasser, og også industribygningene som 
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Forord 

Denne rapporten oppsummerer registreringer og verdivurderinger for kulturminner og kulturmiljøer  
i Hamar sentrum gjennomført våren 2020. Arbeidet er utført av Norsk Institutt for kulturminneforskning 
(NIKU) på oppdrag fra Hamar kommune, og har omfattet bygninger som er oppført på «Gul liste», 
men som ikke allerede er regulert til bevaring eller fredet. 

Fargefotografiene som er brukt i rapporten, er der ikke annet er nevnt, tatt av NIKU ved befaring i mai 
2020. Svart-hvitt-fotografier er hentet fra Digitalt museum. 

Kontaktpersoner i kommunen har vært Helge Prestrud, Kristin Eriksen og Anne Helga Gaustad. Videre 
har en ressursgruppe gitt innspill til arbeidet. Denne har bestått av Innlandet fylkeskommune v/ Magne 
Kvam, Anne Marie Stenmark (tidligere ansatt i Hamar kommune med ansvar for utarbeiding av den 
gjeldende kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer), Hamar Historielag v/ Ida Kristin Lie og 
Fortidsminneforeningen v/ Kristian Reinfjord, samt Hamar kommune v/ Helge Prestrud, Kristin Eriksen, 
Tone Wabakken, Kari Nilssen og Marthe Haave.  

Vi takker Hamar kommune for godt samarbeid gjennom prosjektperioden. 

 
NIKU, januar 2021 
Siv Leden 
 

 

 
Uthus i Østbyen, bygget inn mot nabogrense, med felles brannmur i grenselinja.  

 



NIKU Oppdragsrapport 12/2021 

5 

Innholdsfortegnelse 

1 Bakgrunn ......................................................................................................................................... 7 
1.1 Ny sentrumsplan for Hamar ..................................................................................................... 7 

2 NIKUs oppdrag – omfang og metode .............................................................................................. 8 
2.1 Gjennomgang av Gul liste ....................................................................................................... 8 

2.1.1 Registrering av opplysninger ......................................................................................... 10 
2.1.2 Verdivurdering ............................................................................................................... 10 
2.1.3 Kvalitetssikring / innspill fra ressursgruppe ................................................................... 11 
2.1.4 Inndeling i forvaltningskategorier ................................................................................... 11 
2.1.5 Kommentar til prioritering og inndeling i verneklasser ................................................... 12 

2.2 Vurdering av kulturmiljøer ...................................................................................................... 12 
2.2.1 Forslag til utvidelse av kulturmiljø .................................................................................. 13 

2.3 Digitalisering av registreringer / interaktiv presentasjon ........................................................ 14 
3 Resultat av gjennomgangen – kulturminnefaglige betraktninger .................................................. 14 

3.1 Byplanen og de eldste husene: det historiske bakteppet ...................................................... 15 
3.1.1 Kvartalstruktur ................................................................................................................ 15 
3.1.2 Empire-bygninger .......................................................................................................... 16 
3.1.3 Hjørnegårder .................................................................................................................. 17 
3.1.4 Bakgårdsbebyggelse og uthus ...................................................................................... 18 
3.1.5 Bygningsmiljøer ............................................................................................................. 19 
3.1.6 Oppsummering og anbefalinger .................................................................................... 20 

3.2 Den grønne byen: Alléene, parkene og hagene .................................................................... 21 
3.2.1 Alléer .............................................................................................................................. 21 
3.2.2 Parker ............................................................................................................................ 22 
3.2.3 Hagebyen ...................................................................................................................... 24 
3.2.4 Oppsummering og anbefaling ....................................................................................... 26 

3.3 Handelsbyen: torgene og plassene ....................................................................................... 27 
3.3.1 Oppsummering og anbefalinger .................................................................................... 32 

3.4 Administrasjonsbyen: de offentlige bygningene .................................................................... 33 
3.4.1 Oppsummering og anbefalinger .................................................................................... 33 

3.5 Mjøsbyen: landskapet ............................................................................................................ 34 
3.5.1 Oppsummering og anbefalinger .................................................................................... 36 

3.6 Industri-, verksted- og jernbanebyen ..................................................................................... 37 
3.6.1 Oppsummering og anbefalinger .................................................................................... 38 

4 Konklusjon ..................................................................................................................................... 39 
5 Kilder .............................................................................................................................................. 39 
 

 





NIKU Oppdragsrapport 12/2021 

7 

1 Bakgrunn 

1.1 Ny sentrumsplan for Hamar 
Hamar kommune er i gang med planarbeid for ny kommunedelplan for sentrum. For sentrumsplanen 
er det definert et varslingsområde (markert med gul stipling på kartet nedenfor) og et fokusområde 
(markert med rød linje).  

 

I forbindelse med sentrumsplanarbeidet ønsker kommunen å revidere verdivurderingene av 
kulturminner og kulturmiljøer innenfor varslingsområdet. Målet er å integrere kulturminnehensyn  
i sentrumsplanen slik at ikke egen fagplan er nødvending i dette området.  

Ifølge planprogrammet er det ønskelig med bevaring og bruk av kulturminner, ev. ved omforming  
i stedet for riving, slik at identitet og særpreg ivaretas. Trekk som ofte utfordres i byggeprosjekter  
og som er tema i gjeldende plan, er f.eks. brutte hjørner, byggehøyder, materialbruk og fargesetting. 
Et av målene for sentrumsplanleggingen er vern og utvikling på en måte som stimulerer til nytenking 
og nyskapende løsninger, spesielt med tanke på å innpasse boliger i verneverdig bebyggelse.  

Gjeldende planer 
Den nyeste kommuneplanen er fra 2018. Gjeldende sentrumsplan er fra 1995. Kommunedelplan  
for kulturminner og kulturmiljøer er fra 2011, og består i hovedtrekk av: 
 

• kort utviklingshistorikk 
• beskrivelse av Hamars særtrekk 
• bygningshistorisk gjennomgang 
• vernekriterier 
• beskrivelse av bydelene i kronologisk orden i henhold til byen framvekst 
• fastsetting av verneverdige kulturmiljøer og objekter  
• plankart, bestemmelser og illustrasjonsplan  
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Planen omhandler 
• Kulturmiljøer  
• Gul liste: verneverdige enkeltobjekter (bygning/eiendom) og verneverdig grønnstruktur som 

historiske parker eller alléer.  
 

Kommunens erfaringer med gjeldende plan 
Vernebestemmelsene i planen har i flere enkeltsaker vist seg å stå svakt i forhold til ønskene om å 
bygge ut. Det er behov for en ny gjennomgang av kulturmiljøene med tanke på å peke ut de aller 
viktigste kulturminnene slik at disse får en forsterket vernestatus, og samtidig kartlegge om det er 
objekter som kan nedprioriteres. Det er ønskelig å ta vare på byens sentrale kulturminner og 
kulturmiljøer og beholde byens plangrep. Samtidig som hovedtrekkene i byutviklingen skal bevares, 
mener kommunen at det er behov for å skape positiv tenking og holdning slik at utvikling og nybygging 
kan skje.  
 

2 NIKUs oppdrag – omfang og metode 
NIKUs oppdrag har bestått av registrering og verdivurdering av kulturminner og kulturmiljøer i Hamar 
sentrum med utgangspunkt i sentrumsplanens varslingsområde. Oppdraget har også omfattet 
digitalisering av registreringene inn i en database og å lage en interaktiv presentasjon av det 
kulturminnefaglige grunnlaget.  

Arbeidet er utført parallelt med kommunens arbeid med utforming av den nye sentrumsplanen. I 
henhold til det opprinnelige oppdraget skulle NIKU delta på tre medvirkningsmøter for sentrumsplan-
arbeidet. På grunn av den pågående covid19-pandemien har denne delen av arbeidet utgått.  
 

2.1 Gjennomgang av Gul liste 
Hoveddelen av arbeidet har bestått i registrering og verdivurdering av bygninger og parker i Hamar 
sentrum. Dette er objekter som er oppført på Gul liste1 og der vernestatus hittil har vært uavklart. 
Enkeltobjektene som er gjennomgått, omfatter både bygninger og uteområder. Eventuell bevarings-
verdig hage er omtalt sammen med huset. Innenfor sentrumsplanens fokusområde har NIKU i henhold 
til kontrakten for oppdraget, foreslått å legge til noen objekter som ikke tidligere var på Gul liste, men 
som vi vurderer å ha kulturhistorisk verdi. Flere av disse er uthus som vi har gitt en egen oppføring på 
lista i tillegg til hovedbygningen på eiendommen. NIKU har registrert og verdivurdert i alt 250 
bygninger med tilhørende uteområder, samt sju parker. 

Bygninger som inngår i Gul liste og som er vernet gjennom fredning etter kulturminneloven eller 
regulering til bevaring / hensynssone etter plan- og bygningsloven, er ikke tatt med i NIKUs 
gjennomgang, da vernestatus for disse allerede er avklart.  

I Briskebyen, som inngår i varslingsområdet, men ligger utenfor fokusområdet for ny sentrumsplan, 
omfatter Gul liste per i dag få bygninger. Det er imidlertid et stort antall eldre (SEFRAK-registrerte2) 
bygninger i området. Å verdivurdere disse og eventuelt også nyere bygninger i Briskebyen, er et stort 
arbeid som det anbefales å gjøre i et separat prosjekt.  

 
1 Objektene som er gjennomgått, er valgt ut av Hamar kommune. At kommunen har satt objekter på 
Gul liste betyr at bygningene/områdene er tilkjent verneverdi. Oppføringen innebærer i seg selv ingen 
formell vernestatus. 
2 SEFRAK-registeret er Riksantikvarens landsdekkende register over bygninger i landet som er eldre 
enn år 1900-1920. Bygningene er digitalt kartfestet via Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister. 
SEFRAK-registeret gir ikke automatisk vernestatus eller restriksjoner på hva som kan gjøres med en 
bygning. 
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Briskebyen er et kulturmiljø bestående av tett småhusbebyggelse med hager. Tomtene ble utparsellert 
fra de siste tiåra av 1800-tallet. Fram til 1946 lå dette forstadsområdet utenfor byen, i Vang kommune. 
Briskebyen har tradisjonelt sett vært et arbeiderstrøk, der mange jernbanearbeidere har vært bosatt.  

 
Skråfoto over sør-vestre del av Briskebyen med Briskebyvegen og Nedre Briskebyveg. Brugata ses i venstre billedkant.  
I øvre høyre hjørne går Andreas Sæhlies gate, vinkelrett på Briskebyvegen og Nedre Briskebyveg. Kilde: kart.1881.no.  
 

På kartet nedenfor markerer de røde trekantene bygninger som antas å være eldre enn 1850, de gule 
trekantene viser bygninger oppført i perioden 1850-1900, mens grå trekanter viser bygninger som var 
registrert i SEFRAK-registeret (eldre enn 1900), men som nå er gått tapt.

SEFRAK-registreringer i Briskebyen. Kilde: Miljøstatus (miljoatlas.miljodiektoratet.no) 
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2.1.1 Registrering av opplysninger 
Registreringsarbeidet er utført i mai 2020 av sivilarkitektene Siv Leden (prosjektleder) og Marianne 
Borge, samt bygningsantikvar Edvard Undall. Som verktøy for fotografering og registrering av 
opplysninger, brukte vi en nettbrettløsning med programvaren Survey123. Med utgangspunkt i 
kommunens registreringsmal har vi registrert følgende opplysninger om den enkelte bygning: 

• Adresse 
• Kartdata 
• Navn på arkitekt /byggmester samt byggeår (der vi fant opplysninger om dette) 
• Antall etasjer 
• Fasadematerialer 
• Konstruksjon 
• Takform 
• Stilpreg 
• Beliggenhet 
• Kort beskrivelse av objektet 

Beskrivelsen av objektene er basert på det vi kunne observere ved utvendig befaring, foruten 
opplysninger hentet fra kommunens kartløsning og gjeldende kommunedelplan for kulturminner med 
underliggende beskrivelser.  

Det er tatt minimum ett foto per objekt. For de fleste er det tatt 2-4 bilder. Disse er georeferert og lagt 
inn i geodatabase-løsningen sammen med registreringsdataene.  

2.1.2 Verdivurdering 
Verdivurderingene ble gjort ut fra Hamar kommunens vedtatte vernekriterier for kulturminner og 
kulturmiljøer, jf. side 15-17 i kommunedelplan (2011).  

Som utgangspunkt for verdivurderingsarbeidet gikk NIKU igjennom 20 utførte registreringer/ 
verdivurderinger av objekter på Gul liste. På grunnlag av disse så vi at det kunne være behov for å 
definere faste underkriterier under verdikriteriene i kulturminneplanen for å få konsistente vurderinger 
uten for mye overlapp mellom kriteriene. Basert på kulturminneplanens kriterier laget vi et vurderings-
skjema som så er brukt som sjekkliste. I denne har det vært mulig å gradere de ulike delverdiene på 
en skala fra 0 til 10, der 10 er høyest, og å gi utfyllende kommentarer. Hensikten har ikke vært å 
vurdere samtlige delkriterier for alle bygninger, men å ta med det som syntes mest relevant for det 
enkelte objekt. Det er derfor ikke fylt ut tallverdier for alle underkriterier. Følgende kriterier ble definert: 

Identitets- og symbolverdi 
- Kontinuitetsverdi / lokal gjenkjennelighet / trekk i bybildet 
- Landemerke 
- Viktig funksjon 
- Personalhistorie 
- Annet 

Representativitet og sjeldenhet 
- Utbredt bygningstype for Hamar 
- Tidstypisk arkitektur 
- Sjelden / unik 
- Annet 

Miljøskapende og sammenhengende verdi 
- Inngår i helhetlig miljø med andre bygninger og/eller uteareal 
- Gir tidsdybde til området 
- Annet 
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Opprinnelighet / Autentisitet 
- Fasadematerialene framstår som opprinnelige. 
- Stilpreget er bevart. 
- Volum/form framstår som opprinnelig 
- Opprinnelig volum/form er lesbart selv om bygning er endret. 
- Annet 

Arkitektonisk og kunstnerisk verdi: 
- Velproporsjonert 
- Gode materialer 
- Detaljutforming 
- Annet 

Fysisk tilstand og vedlikehold 
- I hvilken grad bygningen er velholdt 
- Annet 

Samfunns- og sosialhistorisk verdi 
For dette kriteriet definerte vi ingen faste underpunkter, og kriteriet ble heller ikke benyttet ute i felt, da 
det ikke kan baseres på visuell registrering, men krever dypere lokalhistorisk kunnskap om hendelser 
og personalhistorie. Dette er følgelig et kriterium som baserer seg på informasjon fra skriftlige kilder og 
som er supplert med opplysninger fra kommunen/ressursgruppa. 

Bygnings- eller stilhistorisk verdi 
Dette er definert som kriterium i kulturminneplanen s. 15-17. NIKU valgte å utelate det som eget tema, 
da stilart omtales under både Representativitet og sjeldenhet (tidstypisk arkitektur) og Opprinnelighet / 
Autentisitet (stilpreget er bevart), og dessuten inngår i Arkitektonisk og kunstnerisk verdi.  

Verdikategorisering 
Utfra en samlet vurdering av de ovennevnte verdikriteriene, har NIKU kategorisert kulturminnenes 
kulturhistoriske verdi i henholdsvis høy, middels og lav. Kategoriseringen er gjort utfra en helhetlig, 
skjønnsmessig vurdering. Identitetsverdi, miljøskapende verdi, arkitektonisk verdi og opprinnelighet  
er vektet tyngst. Korte oppsummeringer beskriver objektet og begrunner vurderingen.  
 

2.1.3 Kvalitetssikring / innspill fra ressursgruppe 
Et utkast til registrering og verdivurderinger for bygningene og parkene på Gul liste ble levert Hamar 
kommune i juni 2020, med supplerende oppføringer i august 2020. Vurderingen ble levert i et Excel-
skjema. I løpet av høsten 2020 gikk en ressursgruppe, sammenkalt av kommunen, gjennom utkastet.  
Gruppa besto av fagfolk fra Innlandet fylkeskommune, Hamar Historielag, den lokale avdelingen av 
Fortidsminneforeningen og Hamar kommune. Gruppa har gitt tilleggsinformasjon om enkelte 
bygninger, samt gitt sin vurdering av de foreløpige konklusjonene i utkastet. 
 

2.1.4  Inndeling i forvaltningskategorier 
På bakgrunn av ressursgruppas innspill, har NIKU revidert registreringene/verdivurderingene.  
I den ferdige lista har vi i tillegg til i verdivurderingen (høy, middels eller lav verdi) gjort separate 
vurderinger av bygningene med hensyn til innplassering i ulike forvaltningskategorier (verneklasser). 
Mens verdivurderingen handler om kulturminnefaglige betraktninger, vil vurderingen av hvilken 
forvaltningskategori et kulturminne/-miljø skal plasseres i, være basert på mer helhetlige, 
byplanmessige vurderinger, utfra også andre kriterier enn det rent kulturminnefaglige.  
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Hamar kommune har definert følgende forvaltningskategorier for kulturminner/ -miljøer på Gul liste: 

• Verneklasse 1  
Bevaring. For disse objektene tillates ikke endring, bortsett fra tilbakeføring. 
 

• Verneklasse 2  
Mulig forandring. Verneklassen skal ivareta vern av enkeltobjektet og dets helhet og karakter, men 
vil gjøre objektene mer tilgjengelige for tilpasning til ny bruk, utskiftning av bygningsdeler og annen 
transformasjon. Ombygging, påbygg/tilbygg og fortetting kan tillates, forutsatt at bygningens eller 
bygningsmiljøets karakter beholdes.  
 

• Ingen verneklasse  
Fornying. Utviklingen baseres på andre premisser enn vern. Det åpnes for at bygningen kan rives. 

NIKU har satt opp forslag til plassering av bygninger i verneklassene, basert på verdivurderingene.  
I hovedsak er det samsvar mellom verdivurdering og inndeling i forvaltningskategori, slik at objekter 
som er tilkjent høy verdi er satt i verneklasse 1, middels verdi i verneklasse 2 og lav verdi er uten 
verneklasse. Vi har likevel rettet oss etter de kommentarene som er kommet fra ressursgruppa 
underveis i arbeidet. Blant annet er villaer og tilhørende uthus sett i sammenheng, og selv om enkelte 
bygninger kan ha høyere eller lavere kulturhistorisk verdi i seg selv, er bygninger på samme eiendom i 
de fleste tilfeller satt i samme verneklasse.  

2.1.5 Kommentar til prioritering og inndeling i verneklasser 
NIKUs konklusjon er at kulturminnene er en ressurs for Hamar. De gir byen særpreg og stor 
opplevelsesrikdom. Aller høyest verdi har de bygningene og kulturmiljøene som i minst grad er endret 
og som har sine opprinnelige kvaliteter i behold.  

Det at en bygnings opprinnelige volum/form er lesbar, selv om bygningen er endret, er en verdi som vi 
har fremhevet for mange bygninger. Det kan gi kontinuitetsverdi og lokal gjenkjennelighet som trekk i 
bybildet. Også bygninger som har tapt noe av sin opprinnelige arkitektoniske verdi ved uheldig til- eller 
påbygging eller fasadeendringer, kan ha symbolverdi, historisk eller miljøskapende verdi. Videre ligger 
det et betydelig potensial i å løfte fram kvaliteter ved de eldre bygningenes arkitektur gjennom tilbake-
føring. Det store flertallet av bygningene vi har vurdert på Gul liste, er derfor satt i Verneklasse 1.  

Dersom tilbakeføring av fasadene ikke er et aktuelt alternativ, vil det være bedre å åpne for forandring 
ved å kategorisere bygninger /miljøer i verneklasse 2, enn ved å åpne for riving.   
 

2.2 Vurdering av kulturmiljøer 
NIKUs oppdrag omfattet også å foreta en gjennomgang av kulturmiljøene i de definerte 
verneklasseområdene. Det er fylt ut skjema etter kommunens registreringsmal for hvert kulturmiljø. 
For kulturmiljøene har vi registrert følgende opplysninger: 

• Adresse 
• Kartdata 
• Kort beskrivelse av særpreg og bygninger/objekter/elementer. 

Videre er det gjort en verdivurdering ut fra følgende kriterier: 

• Verdifull struktur 
• Verdifulle enkeltelementer 
• Samfunns- og sosialhistorisk betydning 
• Annet 

Beskrivelse og verdivurdering er gjort på grunnlag av befaringer samt beskrivelser i gjeldende plan.  
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2.2.1 Forslag til utvidelse av kulturmiljø 
I NIKUs oppdrag inngikk å vurdere om det skulle foreslås å ta inn eller ut deler av definerte 
kulturmiljøer dersom det er faglig belegg for det. Ved vår gjennomgang av objektene på Gul liste 
merket vi oss to kvartaler med verneverdig småhusbebyggelse ved siden av Hamar rådhus; mellom 
Vangsvegen – Enggata – Parkgata og Sverdrups gate – St. Olavs gate. Disse bygningene med hager 
utgjør et helhetlig, men likevel variert kulturmiljø og fremstår som en grønn oase i et område som 
ellers preges av nyere storskalabebyggelse og asfalterte flater. De utgjør et grønt belte som binder 
sammen hagebyene øst og vest for sentrum. Bebyggelsen i kvartalene er i hovedsak bolighus med 
tilhørende uthus, men omfatter også en noe større murbygning (nåværende dekkhotell) som er en 
eldre industribygning og som har historiefortellende verdi gjennom dette. Det nordre kvartalet har en 
form for typehus. Det søndre kvartalet har mer variert bebyggelse i ulike aldre og stilarter. NIKU 
anbefaler at det vurderes å innlemme kvartalene i kulturmiljøet for Sentrum og/eller Østbyen.  

 
Utsnitt av kart over Hamar sentrum. De to småhuskvartalene er markert med rødt. 

 
Kvartalet mellom Enggata – Vangsvegen, Sverdrups gate – St. Olavs gate har seks småhus med tilnærmet lik utforming, 
malt i hver sin friske farge. Til bolighusene hører hager med stakittgjerder, flaggstenger og uthus. 
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I dette kvartalet ligger også en eldre industribygning (bildet til venstre). Kvartalet  Enggata – Parkgata, Sverdrups gate – 
St. Olavs gate består av villabebyggelse i hage. Her finnes også eldre, bevarte uthus (bildet til høyre). 

 

2.3 Digitalisering av registreringer / interaktiv presentasjon 
NIKU har digitalisert registreringsdataene og verdivurderinger fra gjennomgangen av kulturminner og 
kulturmiljøer og knyttet dette til en geodatabase. Det er mulig å ta ut en liste, få en kartvisning av 
objektene og få opp registreringsinformasjon tilknyttet den enkelte eiendom i digitalt kart. Foto av 
enkeltobjektene/kulturmiljøene er koblet til databasen/kartvisningen.  

NIKU har også laget en visuell og interaktiv presentasjon med historiske kart og bilder som viser 
grunnlaget for de viktigste verdivurderingene i Hamar sentrum. Dataene er knyttet sammen opp mot 
ArcGIS Online og ESRI Story Map. Historiske geodata er lastet opp og satt sammen med feltdata i en 
interaktiv fortelling. Dette er gjort i Story Map. Den inneholder tekst, bilder og interaktive kart (blant 
annet ‘time slider’) som formidler kulturminnefaglige vurderinger.  

Fredete kulturminner og enkeltobjekter som er regulert til bevaring, er ikke inkludert i fortellingskartet. 
NIKU anbefaler imidlertid at disse også inkluderes slik at alle viktige kulturminner og -miljøer vises 
samlet. Fredete og bevaringsregulerte bygninger bør vises med en egen farge for å tydeliggjøre at de 
har et annet forvaltningsregime.  
 

3 Resultat av gjennomgangen – kulturminnefaglige betraktninger 
Objektene på Gul liste i Hamar sentrum har verdi som enkeltobjekter, men utgjør også en større, 
samlet helhet. På bakgrunn av gjennomgangen av de ca. 250 objektene, har vi definert temaer som 
beskriver viktige kvaliteter ved Hamar og viser det kulturhistoriske grunnlaget for videre byutvikling. 
Temaene tydeliggjør konteksten og sammenhengene som enkeltobjektene inngår i, og underbygger 
vurderingene som er gjort for disse kulturminnene. En del av enkeltobjektene som er registrert/ 
verdivurdert, omfattes av flere temaer.  

Hvert temakapittel avsluttes med en kort oppsummering og anbefalinger for hvordan kulturhistorisk 
verdi bør ivaretas. 

Temaene er: byplanen og de eldste husene, plangrepet, de første bygningene (empire-bygårdene), 
ulike typer av hjørnegårder, ulike kulturmiljøer (større områder, eiendommer med hovedbygning og 
bakgård/uthus, lineære kulturmiljøer og gatekryss). Videre den grønne byen med hagebyen, 
villaområdene, parker og alléer; handelsbyen med sentrumsbebyggelsen, gater, plasser og torg; 
administrasjonsbyen med monumentalbyggene; Mjøsbyen med det omgivende landskapet, gløttene 
ned mot Mjøsa, det kuperte landskapet med kalkrygger og høydedrag; samt industri- / verksted-  
og jernbanebyen..  
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3.1 Byplanen og de eldste husene: det historiske bakteppet 

3.1.1 Kvartalstruktur 

 

Byplanen som ble vedtatt for Hamar 18. desember 1848, var basert på Lov om bygningsvesenet av 
1845. Kvartalene ble 100 x 100 alen store – 62,75 x 62,75 meter. Gatebredden ble satt til 20 alen, det 
vil si 12,55 meter, som var lovens minste tillatte gatebredde. Av hensyn til frisikt, skulle gatehjørnene 
være avkuttet i 5 alens lengde (drøyt 3 meter) og av brannvernhensyn kunne bygningene ha maks to 
etasjer. Planen ble styrende for utformingen av byen. 

De relativt små kvartalene var ofte delt i fire, men kunne også være delt i flere mindre eiendommer. De 
langsgående gatene – Strandgata, Torggata og Grønnegata – skulle være representative hovedgater 
med sammenhengende byhus, og hovedbygningen ble lagt ut mot disse gatene / gatehjørne. 
Underordnede bygninger, innkjørsler, porter og gjerder mot gårdsrom ble lagt til tverrgatene som fikk 
preg av å være sekundærgater. Uthus lå gjerne mot nabogrense inne i kvartalet.  
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3.1.2 Empire-bygninger 
Hamar har ingen konsentrert «gamleby». Derimot ligger de eldste bygningene spredt i sentrum. Noen 
få bygninger skriver seg fra før byen ble anlagt og forholder seg til tidligere eiendomsgrenser og eldre 
veifar. De fleste ligger i en gatestruktur som stammer fra den gang byen ble grunnlagt. Slik danner de 
gjenværende gamle husene og den opprinnelige byplanen et bakteppe for byutviklingen som er skjedd 
senere.  

Bygninger oppført før år 1900 i sentrumsplanområdet. 

 

De eldste bygårdene på Hamar har relativt små volumer og er oppført i sen-empirens dempede stil-
uttrykk. De er ikke prangende landemerker. Enkeltvis framstår de som unnselige. Samlet utgjør de en 
større helhet. Disse husene gir lokal gjenkjennelighet og har kontinuitetsverdi, miljøskapende verdi, 
historiefortellende og identitetsskapende verdi.  

   
Eksempler på bygårder i (ombygd) senempire-stil: Strandgata 63 og 65, Grønnegate 61B. 
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3.1.3 Hjørnegårder 
En bygningstype som er utbredt på Hamar og er et typisk trekk i bybildet, er hjørnegårder med brukket 
hjørne, med eller uten frontispis (markert gavl). Disse bygårdene er ofte i to etasjer med lav knevegg 
med små vinduer på loftet. De er gjerne oppført i tømmerkonstruksjon, men er teglforblendet mot 
gaten, pusset, og med enkel markering av gesims, etasjeskiller og vindusomramming (fordakninger). 
Utformingen er et resultat av bestemmelsene i den første byplanen. 

  
 

  
 

   

   

   

   
Eksempler på hjørnegårder i Gul liste. 
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En annen type hjørnegårder, er bygninger med halvvalm og brukket hjørne. Disse gårdene har 
langfasade mot hovedgate og en høy, brukket gavlfasade mot den andre gaten. 

   
 

I tilfeller der eiendomsgrensen ligger ut mot siden av kvartalet, har kravet om brutt hjørne medført at 
noen bygninger får spesiell grunnplan.  

  
 

3.1.4 Bakgårdsbebyggelse og uthus 
Uthus og bakgårdsbygninger er det få igjen av på Hamar. Disse enkle bygningene inngår gjerne i 
større bygningsmiljøer og har opplevelsesverdi, miljøskapende og historiefortellende verdi. 

   
Bakgårdsbygninger som utgjør et 
kulturmiljø sammen med 
hovedbygning og grønne arealer /  

Strandgata 53, bakgård Grønnegata 11, bakgård 
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3.1.5 Bygningsmiljøer 
Der hvor flere eldre bygninger ligger samlet, oppstår små kulturmiljøer der bygningene forsterker 
hverandre og gir høyere opplevelsesverdi. Dette gjelder både der hvor det er flere eldre bygninger på 
samme eiendom, der det er bygningsrekker med bevarte nabohus, men også der hvor eldre bygninger 
ligger på hver sin side av en vei eller rundt et gatekryss. 

 
Langs Grønnegata ligger en sammenhengende rekke av bygårder med trekledning. Også plankegjerdene  
mellom husene er viktige for å definere gateløpet. 

  
Ut mot krysset Bakkegata – Grønnegata har alle de fire bygningene brukket hjørne. De har forskjellig størrelse, 
konstruksjon, utforming og materialbruk og representerer mangfoldet blant byens eldste hjørnegårder. 
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3.1.6 Oppsummering og anbefalinger 
Mange av bygningene på Gul liste er blant de eldste bygårdene på Hamar, og er direkte uttrykk for 
den første reguleringsplanen. Disse bygningene har stor betydning for opplevelsen av byens særpreg 
og historie. Dette gjelder både hjørnegårdene og bygningene som ligger langs gateløpene. For de av 
bygningene som er endret, eller har vedlikeholdsbehov, er det et potensiale for å hente fram 
opprinnelige kvaliteter ved tilbakeføring og istandsetting av fasadene. 

Anbefalinger: 

• Bevare byplanen i sentrum  
• Opprettholde kulturmiljøenes skala  
• Bevare sen-empire-bygårdene.  

(Dette gjelder både hjørnegårdene og bygningene som ligger langs gateløpene.) 
• Bevare de karakteristiske hjørnegårdene med brukket hjørne, med eller uten frontispis 

(markert gavl) 
• Bevare bygningstyper som det er få igjen av, for eksempel gjenværende uthus 
• Vie ekstra oppmerksomhet til sammenhengende bygningsmiljøer 
• Tilbakeføring av fasader. Oppmerksomhet om uttrykk, materialbruk, fargebruk og 

opprinnelige bygningsdeler 
 

  
Grønnegata 94. Foto: Digitalt museum Bekkegata sett fra Grønnegata mot Mjøsa. Foto: NIKU 2020. 

 

Grønnegata 94 er et sjeldent eksempel på en en-etasjes hjørnegård i sen-empire-stil. Bygningen ligger i et 
kulturmiljø ut mot et gatekryss som omkranses av fire bygårder med brukket hjørne. Den lave bygningen skaper 
en romlighet i krysset. Taket er en femte fasade. Bygningen nedenfor, Bekkegata 25, er et eksempel på enkle 
bygårder som ligger med langfasaden ut mot tverrgate. Det er potensiale for å tilbakeføre fasadekvaliteter. 
 

  
Torggata 76 i 1962. Foto: Digitalt museum Torggata 76 i 2020. Foto: NIKU  

 

Torggata 76 har fordakninger over vinduene. Dette er et typisk trekk ved fasadene på mange av Hamars 
bygårder, og er et element som det er viktig å beholde, og som kan være aktuelt å gjenskape ved tilbakeføring.  
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3.2 Den grønne byen: Alléene, parkene og hagene 
Hamar framstår som en grønn by, der alléer, parker og frodige hager er en del av byens særpreg. 
Dette er viktige kvaliteter å bevare. 

I den opprinnelige byplanen var det lagt opp til en grønn fasade mot Mjøsa med hager ned mot vannet 
(jf. kap. 3.5.). I senere byplan ble det regulert inn en hageby som omkranser bykjernen fra Grønnegata 
og oppover. 

3.2.1 Alléer 
Viktige innfartsveier, gater og akser i byen er beplantet med alléer. Aksen gjennom Stortorget opp til 
domkirken og aksene på hver side av domkirken er særlig sentrale i byplanen. Disse gatene omgis av 
verneverdig bebyggelse, både bygninger på Gul liste, og bygninger som er regulert til bevaring. 
 

Parkgata Domkirka sett fra Stortorget 

Parkgata 
 

Domkirka sett fra Herman Frangs gate 

Vangsvegen Domkirka sett fra Holsetgata 
 
Kulturmiljøene langs Parkgata, Herman Frangs gate og Holsetgata omfatter et stort antall bygninger på Gul liste.  
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3.2.2 Parker 
Hamar er planlagt med flere parker. Å se disse som et nettverk av parker, kan styrke verdien av den 
enkelte park og opplevelsen av Hamar som en grønn by. Alléene som løper mellom parkene (særlig i 
Strandgata og Parkgata) har betydning for opplevelsen av en grønn sammenheng.  

Parkene og deres kontekst har endret seg i takt med utviklingen. Størst betydning har jernbanen hatt. 

 
Kartet viser parker og trær (alléer). 
 

Strandgateparken – paradepark mot Mjøsa 
Parken ligger langs trerekkene i Strandgata, i utkanten av byplanen, med opprinnelig kontakt med 
vannkanten (endret med jernbanen). Ved bydannelsen i 1849 ble eiendommene mot Mjøsa pålagt å 
ha forhager. Dette ga byen et grønt belte ut mot vannet. De gjenværende eldre bygårdene rommet 
både næring og boliger – og hadde attraktiv beliggenhet i fremste rekke mot sjøen med forhager. 
Bygårdene som ligger ut mot Strandgateparken vitner om tiden da denne gaten var et av de mest 
attraktive stedene å bo, og bygningene gir miljøet tidsdybde. Sammen med de store trærne langs 
Strandgata danner de et historisk motiv. 

Strandgateparken har visuell tilknytning til Triangelparken og danner en grønn forbindelse mellom 
Strandgaten (ved Mjøsa) til gaten med torgene (Torggata). 
 

Hamar Park – den landlige parken  
Parkgata med sin allé fører opp fra Stasjonsparken til Hamar park, som ligger høyt nordøst i byen, på 
oversiden av Østbyen. Tverrgatene i rutenettet i denne bydelen endte opprinnelig i parken, noe som 
ga en klar visuell forbindelse mellom parken og Mjøsa. Parken var på denne måten mer integrert i 
byplanen enn den fremstår i dag, der overgangen mellom gatenett og park oppleves som privatisert. 
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Parken er landlig bearbeidet, med paviljong på høydedraget, vanndam og stier. Større furutrær gir en 
følelse av skogpark.  

Stasjonsparken 
Stasjonsparken er en representativ bypark med sentralt springvann. Den er knyttet til stasjons-
bygningen og større institusjonsbygg som Vang sparebank. Parken kan også leses som en bypark 
med forbindelseslinjer som fordeler seg til tre øvrige parker i byen:  

• Parkgata i nordøstlig retning møter Hamar park  
• Torggata i nordvestlig retning fører over Østre torg og munner ut i Triangelparken  
• Strandgata kommer inn fra øst med sin allé og føres videre i vestlig retning til Strandgate-

parken.  

 
Triangelparken – park med moderne bygård som hovedmotiv 
Parken har sin trekantform fra møtet mellom det naturgitte landskapet og det strukturerende rutenettet 
i byplanen fra 1848 og videre utformet i 1924 som en del av professor Sverre Pedersens byplan for 
Hamar. Arkitekt Finn Poppes moderne bygård fra 1960-tallet skaper et monumentalt fondmotiv i 
byrommet med den konvekse curtain-wall fasaden. Triangelparken har visuell forbindelse med 
Strandgateparken og skaper en grønn forbindelse mellom Strandgata og Torggata. (Se også s.31). 

 

Blikk ned over Seminargata på tvers av Torggata, mot 
Triangelparken og Strandgateparken. Mjøsa i 
bakgrunnen.  

Triangelparken med store trær. Til høyre i bildet ses 
Triangelgården tegnet av arkitekt Finn Poppe.  

 

Strandgateparken danner et grønt belte langs jernbane-
sporet ned mot Mjøsa, i et område der det i den eldste 
byplanen var private hager. Parken har flere gamle, 
velvokste trær. 

 

 
Stasjonsparken med springvann foran Hamar stasjon. 
Parken var byens gave til seg selv ved 75-årsjubileet  
i 1924. 
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3.2.3 Hagebyen 

 
Vestbyen: villaer i kvartalsstruktur. Store hager med prydhagepreg. Kilde: Digitalt museum. 

Gul liste omfatter et stort antall villaer. Villaområdene med hager gir Hamar et grønt preg. Hagene er 
ikke bare plass som er til overs mellom bygningene, men er et byplangrep og har verdi i seg selv. 
Hagene er en vesentlig del av bokvaliteten, de gir mulighet for lek, opphold og dyrking. Det har i liten 
grad skjedd hage-fortetting på Hamar. Dette er i så fall uthus som er gjort om til egne boenheter. I flere 
deler av byen er imidlertid villabebyggelsen i ferd med å bli erstattet av boligblokker og langt tettere 
utnyttelse. 

Da Hamar ble grunnlagt i 1849, var byborgerskap og det å bo i by et ideal. Det ble oppført bygårder 
med forretning/næringslokale i første etasje og bolig i andre etasje. Bygningene ble oppført i en 
karréstruktur der bebyggelsen var lagt ut mot gate med gårdsrom og uthus inn mot midten av 
eiendommen/kvartalet. De beste strøkene som ble bygget ut først, lå ned mot Mjøsa og Stortorget. 

Etter byutvidelsene på slutten av 1800-tallet fikk de nye kvartalene 
rundt sentrum samme kvartalsstruktur som den opprinnelige by-
planen, men de ble i hovedsak bygget ut med frittliggende villaer  
i hager, i stedet for med sammenhengende bygårdsbebyggelse. 
Villaene er oppført i datidens stilarter, i hovedsak sveitserstil og 
jugendstil med innslag av nybarokk.  
 
Det ble bygget ut villaområder både i Vestbyen og Østbyen.  
I vest er villaene gjerne rommelige enfamiliehus. I øst er det både 
større og mindre villaer, og også en del flerfamiliehus. Hagene i vest 
fikk mer preg av prydhage enn hagene i øst. 
 

Til høyre: Prinsippskisse som viser karrébebyggelsen i sentrum (nederst) 
kontra hagebyen med frittliggende hus slik det er bygget ut blant annet i 
Vestbyen (øverst). Villaene ble innpasset i en rutenett-struktur som bygde 
videre på byplanen i sentrum med hensyn til kvartalsstørrelse og retninger, 
men der husene fikk en friere plassering. Enkelte hus ligger i gatelinje, 
men som oftest er de trukket litt inn på tomten. Vest i sentrum markerer 
Grønnegate et skille mellom de to ulike bebyggelsesmønstrene.  
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Østbyen, St.Olavs gate. Kilde: Digitalt museum. 

 

 
 

  

 
 

  

   
Eksempler på Hamars villabebyggelse oppført på Gul liste. 
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3.2.4 Oppsummering og anbefaling 
Nesten halvparten av bygningene på Gul liste er villaer med tilhørende uthus og hager. Villaområdene 
i hagebyen er en viktig årsak til  at Hamar framstår som en grønn by. Hagene er også en vesentlig del 
av bokvaliteten og har en verdi i seg selv.  

Parkene er en del av byens grøntstruktur. Parkene er knyttet sammen av alléer langs viktige akser og 
hovedveger. 

Anbefalinger: 

• Ta vare på Hamars grønne preg.  
• Bevare parker og opprettholde de grønne flatene, evt. tilbakeføre fra parkeringsplass til 

grøntstruktur.  
• Bevare trær, både solitære trær og alléer, så som alléene som flankerer aksene ved domkirka 

og langs hoved-innfartsårer. 
• Ikke bygge ned hager. Bevare strukturen med hager på rad, busker, hekker og gjerder. 

Hagene i hagebyen er sårbare for endringer, enten det er nedbygging ved fortetting/nybygg, 
terrengendringer eller endring av vegetasjon/overflater (for eksempel asfaltering av tidligere 
grønne områder).  

• Bevare hagebybeltet (de to kvartalene Vangsvegen – Enggata-Parkgata / Sverdrups gate – 
St. Olavs gate) som i dagens byplan forbinder hagebyen i øst og hagebyen i vest, og gir et 
grønt preg til den mer moderne storhusbyen i Vangsvegen. Disse kvartalene ligger tett opp til 
villaområdet på motsatt side av Vangsvegen, og gjør at hagebyen er til stede også i sentrums-
kjernen. Den åpne plassen foran CC Hamar åpner opp for at småhusområdene får trekke inn i 
et område med ellers stor skala.  

 

 
Hamar fremstår som en grønn by. Også i sentrumsområdet rundt Vangsvegen, som preges av moderne 
bygninger i stor skala, er byens grønne strukturer nærværende. Her fra P. Sandviks gate med Hamar rådhus til 
høyre.   
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3.3 Handelsbyen: torgene og plassene 
Hamardistriktet er et fruktbart jordbruksområde og har vært et gammelt maktsentrum. Dette lå rundt 
Åker gård på 4-500 tallet og ble lagt til handelsstedet Hamar-kaupangen (Domkirkeodden) fra midten 
av 1000-tallet. På slutten av 1500-tallet ble kaupangen stengt etter kongelig forordning, og Hamar 
mistet sin bystatus. 

Den nye byen Hamar ble grunnlagt i 1849 som en handelsby for det rike jordbruksdistriktet i 
innlandsbygdene. Byen fikk en handelssone innenfor en radius på fem kilometer. Ambisjonene om at 
Hamar skulle være et merkantilt tyngdepunkt kan leses av bykartet fra 1894. Hele tre torg/plasser ble 
innlemmet i rutenettet, og hvert torg fikk størrelse som et helt kvartal. Kartutsnittet viser de tre torgene 
med strategisk beliggenhet mot øst – Østre Torg, mot vest – Vestre torg og sentralt mot Mjøsa – 
Stortorget.  

 
Torg/plasser og Torggata er markert med blått. Grunnlagskart: Krums bykart, 1894. 

De tre torgene er knyttet sammen av Torggata som passerer Østre Torg i nedkanten av torget, og 
Stortorget og Vestre Torg i overkant. Som byplanen, endrer Torggata retning etter topografien, noe 
som ga seg utslag i Triangelplassen/-parken. Da jernbanen ble etablert fikk Torggata en sentral 
funksjon også ved å forbinde jernbanestasjonen med torgene. Vestre Torg fikk først og fremst rolle 
som skoletorg, da katedralskolen ble anlagt her. 

Forretningsgårdene ble lagt langs hovedgatene. På grunn av planens relativt små kvartaler fikk mange 
gårder strategisk plassering på gatehjørnene. De første bygårdene var en- eller to-etasjes, men ble 
senere større og mer påkostede. Flere av bygningene på Gul liste er gjenværende eldre bygninger 
som peker tilbake på Hamars første periode som handelsby. Gul liste omfatter også nyere, 
modernistiske forretningsgårder som ble oppført etter en bybrann i kvartalene rundt Østre Torg på 
1930-tallet. 
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Østre torg – gjenværende, eldre handelsgårder 

 
Fotoet viser Østre torg med eldre hjørnegård som står i dag -
Torggata 42. Etter bybrannen i 1935, ble det oppført flere 
moderne sentrumsgårder, tegnet av nyutdannete arkitekter fra 
Hamar: Finn Poppe og Rolf Prag, Klingenberg & Klingenberg. 
Gårdene fra 1930-tallet står fortsatt i dag. 

 
Hjørnegården med frontispis i midten av bildet 
(Grønnegata nr.51) eksisterer. Gården hadde 
en tydelig henvendelse mot torget. I dag er 
bygningen mindre synlig fra torget pga et nytt, 
høyere hus som er reist på tomten etter 
rutebilstasjonen (1938, Finn Poppe). 

Fotoet viser en rekke med eldre bygninger ut mot Østre Torg 
beliggende langs Torggata. Hele rekken står i dag.Torggata 32 
har en fasade som skjuler den opprinnelige bygningen, men 
som kan tilbakeføres. 

 
 

Godager gården (1915) i Torgata 24 står fremdeles. 
 

Østre torg og husrekken med meieri og forretningsgårder langs Vangsvegen mot øst med det tidligere meieriet. 
Gjenværende bygning er Grønnegata 34 (som huset restaurant), på hjørnet Vangsvegen/Grønnegata. 
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Torggata – gjenværende, eldre bygninger 

  
Torggata sett fra Triangelparken i retning Østre torg. 
Begge hjørnegårdene står i dag:  
Torggata 55 (1880) og 56 (1880). 

 
Torggatas løp opp mot Østre Torg fra jernbaneparken 
med Vang sparebank (1917) i Torggata 12. Arkitekt 
Ekman, Smith, Michalsen v/Ove Ekman. 

Forretningsgård Torggata 13 (1910), hjørnet 
Torggata/Enggata, sett i retning jernbanestasjonen. 

 
Torggatas løp over Østre torg med de moderne 
sentrumsgårdene. Torggata 41  
(oppført 1935) til høyre. 

 

Stortorget – gjenværende, eldre bygninger 
Stortorget ble plassert sentralt i handelsbyen, strategisk nær transportåren Mjøsa.  Da jernbanen kom, 
ble den direkte og åpenbare kontakten med Mjøsa endret.  

 
Torget ligger i hellende terreng og foto viser hvordan 
bygårdene trappet seg nedover i en rekke mot 
Strandgata. I dag står den øverste gården i rekka igjen, 
Torggata 82 (1856). 
 

 
Basarhallene (1896) tegnet av Engebret Soot, ble 
oppført etter at jernbanen ble anlagt.  
Stortorget fikk en kvartalsform på lik linje med de 
andre torgene, med nytt utsyn over hallene. 
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Torggatas løp i overkant av torget og mot Triangel-
tomten. Hjørnegården Torggata 82 (1856) til høyre. 

 
Stortorget sett mot bygårdsrekken mot øst, med 
Torggata 82. 

 

 

Vestre torg – gjenværende, eldre bygninger 

Mens Østre torg ble liggende sentralt knyttet til jernbanestasjonen i øst, fikk Vestre Torg en betydning 
knyttet til katedralskolen som ble bygget her (nå revet). Vestre torg ble kalt Skoletorget. Noen få 
bygninger står igjen fra siste halvdel av attenhundre-tallet: tidligere forretningsgården Høiensalsgate 
21 (1887) og Høiensalsgate 22.  

 
Kartutsnitt viser Høiensalsgate 21 og 
22, med beliggenhet ut mot Torggata 
og Vestre torg. 
 

 
Foto viser Vestre torg - skoletorget - med katedralskolen og 
bygningene ut mot Torggata, Høiensalsgate 21 og 22. 
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Triangelparken – gjenværende handelsgårder. 

Parken oppsto som en plassdannelse i byplanen der terrenget skifter retning.  

 
Foto viser parti av Torggata der den skifter retning mot 
Stortorget. Hjørnegården med brukket hjørnet ut mot 
plassen, Torggata 71 A (1877) står fortsatt. 
 

 
Triangelparken med lysthus, med en rekke 
handelsgårder ut mot plassen. Hjørnegården 
Torggata 56 (1880) til høyre i bildet. 
 

 
Hjørnegården i midten -Torggata 71 A (1877) står fortsatt. 
 

 
Utsnitt av kart, Krumm 1904, som viser tidligere 
form på triangeltomten. 
 

 
Triangelgården (1962), forretningsgård oppført for Arne J. 
Opsahl, Torggata 63/65, ga plassen dens nåværende form, 
med bygningen somt buet fondmotiv. Arkitekt Finn Poppe. 

 
Sett mot Mjøsa. Hjørnegården til venstre står 
fortsatt – Strandgata 55 (1880) 
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3.3.1 Oppsummering og anbefalinger 
Gul liste omfatter mange sentrale forretningsbygninger som er vesentlige for Hamars identitet. 
Både Torggata og alle torgene har tidsdybde fra byens eldste fase og fram til moderne tid. De eldste 
gårdene rundt Østre Torg ble spart i bybrannen i 1935 og står igjen som representanter for det 
historiske Østre Torg. Ved gjenoppbygging etter bybrannen på 1930-tallet og byfornyelse i 
etterkrigstiden har lokale funkis-arkitekter som Rolf Prag og Finn Poppe satt sitt preg på Hamar.  

Bygårdene på Gul liste representerer slik ulike epoker og stilarter. De har kontinuitetsverdi og gir lokal 
gjenkjennelighet som trekk i bybildet. Mange av bygningene har høy arkitektonisk verdi. Bygårdene er 
også en viktig bruksressurs.  
 

Anbefalinger: 

• Videreføre funksjonsblanding med næringslokaler/butikker i første etasje 
• Ivareta torgene som åpne byrom 
• Ivareta Torggata som sentralt gateløp som binder disse byrommene sammen 
• Ta vare på sentrumsgårdene fra både før og etter brannen i 1935.  
• Innlemme bebyggelsen i Posthuskvartalet på Gul liste 
• Tilbakeføring av fasader. Oppmerksomhet om uttrykk, materialbruk, fargebruk og 

opprinnelige bygningsdeler 

 

 
Sentrumsgårdene fra 1930-tallet, tegnet av lokale arkitekter, gir Torggata i området rundt Østre torg et moderne uttrykk. 
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3.4 Administrasjonsbyen: de offentlige bygningene 
Domkirkeodden med ruinene vitner om Hamars historie som bispesete med kirke, borganlegg og 
katedralskole i middelalderen. Fra 1860-tallet har Hamar vært sete for Hamar bispedømme og 
Hedemarkens amt (senere Hedmark fylke), og også vært en skoleby med høyskole. Byen er videre  
en idrettsby med flere store sportsanlegg.  

Gul liste omfatter foruten bygårder og villaer, en rekke offentlige bygninger som Basarhallen, 
Brannvakta, Norges Banks bygg, Hamarhallen, jernbanestasjonen med paviljong, sykehus og 
institusjoner, undervisningsbygg, kirker og forsamlingshus.  

   

   

   

   
Eksempler på ulike institusjoner / offentlige bygg på Gul liste. 

 

3.4.1 Oppsummering og anbefalinger 
Fellesskapets bygninger – de offentlige bygningene, samfunnsinstitusjonene – er gjerne monumentale 
bygninger som fremstår som landemerker, og er viktige i bybildet.  

Anbefalinger: 

• Ivareta fellesskapets bygninger / institusjonene. 
• Tilbakeføring av fasader. Oppmerksomhet om uttrykk, materialbruk, fargebruk og opprinnelige 

bygningsdeler.  
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3.5 Mjøsbyen: landskapet  
Hamar ble anlagt som havneby rundt en vik (Gammelhusbukta) ved Mjøsas bredde, med en byplan 
som følger terrenget og strandlinjen mot vannet. Eiendommene mot Mjøsa ble pålagt å ha hager mot 
vannet. Innsjøen hadde stor betydning som ferdselsåre – på isen om vinteren, med båt sommerstid, 
og gamle veifar ga forbindelse til jordbrukslandskapet rundt byen.  

En rekke høydedrag, kalkrygger, går ned mot Mjøsa. Disse landskapsformasjoner har vært viktige i 
byplanen. Flere av Hamars monumentalbygg er lagt på høyder, som domkirka, fengselet og skolen.  
 
 

 
Det sentrale torget ble lagt i direkte kontakt med havn/brygge ved Mjøsa. Denne situasjonen ble endret da 
jernbanen kom. Senere ble basarbygningen oppført i sørenden av Stortorget.  

  

  
Tverrgatene gir utblikk til Mjøsa. 
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Da jernbanen ble forlenget nordover fra Hamar til Gudbrandsdalen i 1894, ble kontakten mot Mjøsa 
brutt og et område på odden på nedsiden av sporene ble avskåret fra den øvrige byen. De 
gjenværende bygningene som fortsatt står, ligger i kvartalstrukturen og er spor etter den første 
byplanen. 

 
Utsnitt av bykart fra 1874. Jernbanen til Grundset (Elverum) og Røros går til øst i sentrum. 
 

 
Utsnitt av bykart 1894 med jernbanespor langs Mjøsa, gjennom kvartalene på hver side av Heidmanns gate. 

 

  
Heidmanns gate 1 med uthus ligger i dag fritt på sørsiden av jernbanesporet, men ble opprinnelig oppført i 
rutenettstrukturen som fulgte av byplanen fra 1848. Det brutte hushjørnet lå ut mot vegkryss. 
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3.5.1 Oppsummering og anbefalinger 
De mange utblikkene ut mot Mjøsa og det store landskapsrommet er en kvalitet i byen.  

Hvordan byen uttrykker seg mot Mjøsa, byens fasader mot sjøen, har vært viktig siden byen ble 
anlagt. Den første byplanen påla hager ned til vannet, og Strandgata ble en promenadegate. Området 
nærmest Mjøsa var et høystatusområde der de mest velstående etablerte seg med sine bygårder. 
Siden kom blant annet banker og festivitetslokale langs Strandgata. Selv etter at jernbanen kom, 
beholdt byen det grønne preget mot sjøen. 

Gul liste omfatter flere bygninger som ligger i fremste rekke, eksponert ut mot Mjøsa, og som er viktige 
for bysilhuetten sett fra sjøsiden. Dette gjelder blant annet Heidmanns gate 1 og 2, og Strandgata 63 
og 65. Disse er blant byens eldste bygårder. 

Anbefalinger: 

• Ivareta siktlinjene fra byen mot Mjøsa og det store landskapsrommet.   
• Ivareta byens silhuett sett fra Mjøsa. Denne består både av bygningene som ligger i første 

rekke ut mot vannet, men også av bakenforliggende bebyggelse i det skrånende terrenget 
• Ivareta det grønne beltet langs sjøen. 

 
 

 
Sjøfronten med trær som rammer inn bebyggelsen. Midt i bildet ses de lave bygårdene Strandgata 63 og 65  
som er blant byens eldste, og som er oppført på Gul liste. Kilde: Digitalt museum. 
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3.6 Industri-, verksted- og jernbanebyen 
Espern var på 1800-tallet, i likhet med Tjuvholmen, en holme som senere ble landfast. På Espern 
startet HamJern (Hamar Jernstøberi og Mekaniske Verksted) produksjon av støpejernsprodukter i 
1895. På begynnelsen av 1900-tallet produserte bedriften også landbruksredskap, jernbanemateriell 
og lokomotiver. HamJern var gjennom 1900-tallet en av Hamars største arbeidsplasser. Støperi og 
plateverksted står fortsatt, men er endret og tilbygget i stor grad. Det platekledde Munck-tilbygget fra 
1960-tallet med karakteristiske, rombeformede vinduer er tidstypisk og har arkitektoniske kvaliteter. 
 
Området vest for Espern ble tatt i bruk til jernbane-formål allerede da Grundsetbanen var ferdig bygget 
i 1862. Lokstallene er, som stasjonsbygningen, tegnet av NSBs jernbanearkitekt Paul Due eller hans 
sønn, Paul Armin Due. Store deler av anlegget fra det tidlige 1900-tall er bevart med bygninger, 
skinneganger, dreieskive og teknisk utstyr intakt. Bygningsmassen, som hovedsakelig er bygget i 
teglstein, har vært i kontinuerlig bruk frem til dags dato – både som jernbaneverksted og til andre 
næringsformål. Anlegget har stor tidsdybde, er relativt lite endret og fremstår som et av de mest 
komplette jernbaneverkstedsområdene i Norge.  

  
Vognverkstedet fra 1913 Verkstedbygg fra 1980-tallet 

  
Fra godsområdet Travers 

  
Maskin- og lok-verksted fra 1899 til høyre i bildet. Fasade fra 1960-tallet, Stangevegen 111. 
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3.6.1 Oppsummering og anbefalinger 
Hamar var tidlig et knutepunkt for jernbanetrafikken og også et industristed. Kulturminner knyttet til 
dette er viktige å ivareta.  

Hamar har vernede kulturminner knyttet til byens jernbane- og industri -/ verkstedshistorie. Flere av 
bygningene på Gul liste inngår i kulturmiljøer og ligger i tett tilknytning til fredete eller verneregulerte 
kulturminner.  

Eldre verksted- og industribebyggelse står gjerne i tett sammenheng med nyere bebyggelse fordi de 
opp gjennom historien har vært i aktiv bruk og det har vært behov for å utvide lokalene. Den 
kontinuerlige driften har ofte medført at denne typen bebyggelse framstår som konglomerater av ulike 
volumer som har ulik arkitektonisk verdi, og representerer ulike byggetrinn og historier. De eldste 
delene av bygningsmassen har ofte gode materialer og romlige kvaliteter med stort brukspotensial.  

Anbefalinger: 

• Bevare bygningstyper som det er få igjen av, så som industribygninger. 
Industribygningene har konstruksjoner som tilrettelegger for frie og fleksible planløsninger. 
De har potensial til å romme aktiviteter som krever areal og stor romhøyde.  

• Hensynta fredete eller verneregulerte bygninger som objektene på Gul liste ligger i 
tilknytning til. Bevissthet om at inngrep/endringer kan ha betydning for miljøet som helhet.  

• Tilbakeføring av fasader. Oppmerksomhet om uttrykk, materialbruk, fargebruk og 
opprinnelige bygningsdeler. 
 

 
Oustad AS ble etablert i 1921, og er Hamars eldste bilforretning. I 1937 ble Oustad Mek. Verksted med bensin-
stasjon, vaske- og smørehall oppført i krysset Vangsvegen – Østregate. Anlegget var tegnet av arkitekt Rolf Prag 
som har tegnet en rekke kjente bygg i funkisstil i Hamar. Det er regulert til bevaring. Hjørnebygget i krysset Østre 
gate – Enggata (til høyre i kvartalet på bildet over) er et senere byggetrinn fra 1960-tallet og er en del av det 
helhetlige kvartalet som rommer funksjoner som bilforhandler, bilverksted og bensinstasjon. Foto: Google maps. 
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4 Konklusjon 
NIKU har gått gjennom objekter som er oppført på Gul liste og der vernestatus hittil har vært uavklart. 
Gul liste inneholder et bredt spekter av kulturminner. Dette er ulike bygninger, kulturmiljøer og parker.  

NIKUs leveranse omfatter en oppdatert versjon av Gul liste, samt en digital presentasjon av objektene 
på Gul liste og kulturminnefaglige betraktninger om konteksten som disse kulturminnene inngår i. 
Fredete kulturminner og enkeltobjekter som er regulert til bevaring, er ikke inkludert i fortellingskartet. 
NIKU anbefaler imidlertid at disse også inkluderes slik at alle viktige kulturminner og -miljøer vises 
samlet.  
 
Vår konklusjon er at Hamar framstår som en levende og variert by der ulike perioder har satt sine spor 
på en lesbar måte med ulike stilarter, materialer, farger og skala. Dette gir stor opplevelsesrikdom. Et 
poeng å fremheve er at Hamar ikke har noen konsentrert «gamleby», men at de eldste bygningene 
ligger spredt i sentrum. De fleste ligger i en gatestruktur som stammer fra den gang byen ble 
grunnlagt. Slik danner de gjenværende gamle husene og den opprinnelige byplanen et bakteppe og et 
strukturerende element for byutviklingen som er skjedd senere. De eldste bygårdene på Hamar har 
relativt små volumer og er oppført i sen-empirens dempede stiluttrykk. De er ikke prangende 
landemerker. Enkeltvis framstår de som unnselige. Samlet utgjør de en større helhet. Disse husene gir 
lokal gjenkjennelighet og har kontinuitetsverdi, miljøskapende verdi, historiefortellende og 
identitetsskapende verdi. Byens grønne preg med alléer, parker og hager er en annen viktig kvalitet å 
hegne om, likeså siktlinjene mot Mjøsa og det omgivende landskapet, handelsbyen med torg og 
plasser, administrasjonsbyen med offentlige bygninger, og jernbanebyen med industri og verksteder. 

 

5 Kilder 
• Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, 2011 
• Gul liste 
• Røymes byplan, 1848 
• Historiske kart 
• Kart.1881.no 
• Google maps 
• Fylkesvis verneplan 
• NB!registeret 
• Lokalkunnskap fra ressursgruppa 
• Digitalt museum 
• Askeladden, Riksantikvarens database 
• Byggesaksarkivet, Hamar kommune 

 

 



 

 

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig 
forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og 
internasjonale kulturminner. 
 
Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig 
forvaltning og private aktører på felter som by- og 
landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern. 
 
Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, 
geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere 
og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og 
kulturminner. 
 
www.niku.no 
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NIKU Bergen 
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7013 TRONDHEIM 
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NIKU Tromsø 
Framsenteret 
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14 
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Telefon: 77 75 04 00 
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