
«Innlandshovedstaden Hamar»
Hvilken trasé skaper mest mulig vekstpotensial - for både ICE og byen?

Bystrukturen

Hvordan henger Hamar sammen – fra før til nå 

Åpent møte 27.03.2019 



1. BYEN OG LANDSKAPET

• Den store sammenhengen 
• Landskapet gir identitet til byen
• Landskapet setter rammer for 

byutvikling
• Landskapet gjør at vi føler oss hjemme





1772

1049

1849



FURUBERGET 
NATURRESERVAT

ÅKERSVIKA 
RAMSAROMRÅDE

JORDVERN

E6



2. BY OG SAMFERDSEL

Samferdsel var utgangspunktet for byen:
• Kjøpstad og havneby
• Mjøsa var viktigste transportåre
• Deretter jernbanen og jernbanebyen
• Veier - bilveier – E6 

Samferdselen har vært viktig for etablering og 
utvikling av byen fram til i dag. 
• Bilen har kanskje tatt over som viktigste 

premissleverandør for byutvikling?
• Hvordan er samferdselen i framtiden, og 

hvordan vil byen påvirkes?  



Røyems byplan 1848



Grundsetbanen 1862

Jernbanebrygga



Dovrebanen 1894 



Og hvordan påvirkes byen av jernbanen i fremtiden? 







Bilvegene



3. BYVEKST

Hvordan bebyggelsen har vokst:
A. Vekst innfor etablerte bygrenser 

- til en hver tid 
B. Vekst ut over etablerte grenser 

mot nye grenser

Hva vinnes og hva tapes ved vekst?
Hvordan balansere?



Tidlig industrivekst



Vekst nordover på høydene: kirken, 
Midtbyen skole m.m.

Kart 1881



Bilder av Parkgata 12, Torggata 3  og nåværende og jernbanestasjon??

Stagnasjon og etablering av banker

1902

1916

1911

1919



Viktige institusjoner og bedrifter 1920-årene



Sverre Pedersens byplan ”Sommerfugl” 1924



Vekst utenfor byen
Kart 1934



Kart 1934



Byutvidelser



Overgang fra primærnæringer til bynæringer
Betydelig utbygging rundt byen
Bybrann 1935 og nytt kvartal mot Østre torg
Modernismen

Sentrumsutvikling - Mellomkrigstida



HAMAR KULTURHUS   foto: Ole Petter

SENTRUMSVEKST NÅ:



CC STADION



Drabantbyer – eks Disen hageby og Hamar vest «Revolver» 

1944 1967



Voll og Lund

Samlet utbygging 740 
boliger, herav:

Voll: 320 boliger

Lund: 420 boliger

Regulert:

Voll: 200 boliger

Lund: 200 boliger



Martodden



Gjeldende kommuneplan 2019



Tjuvholmen



Espern



Espern bru og jernbaneverkstedet – forslag 



Kommuneplanens bestemmelser og 

retningslinjer for sentrumsbebyggelse og 

bybebyggelse

BESTEMMELSER:

I byggeområde for sentrumsformål og bybebyggelse kan det 

etableres boliger, næringsvirksomhet, tjenesteyting og 

kulturvirksomhet.

Innenfor kvartalstrukturen i sentrum tillates etablert bolig i 

etasjene fra og med 2. etg, selv om dette gjør at mindre enn 

75% av bruksareal benyttes til hovedformål angitt i kdp for 

sentrum, jf. bestemmelse 3.01 i kdp for sentrum (1995).

På Tjuvholmen skal reguleringsplan fastsette endelig fordeling 

av arealbruk mellom bebyggelse, samferdsel, grønnstruktur, 

sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.



RETNINGSLINJER:

I områder for sentrumsformål og bybebyggelse bør det legges til 

rette for kombinasjon av virksomheter og boliger, med virksomheter 

på gateplan. 

Ved boligfortetting i byggeområder for sentrumsformål og 

bybebyggelse bør det vektlegges en variert boligstruktur.

Kommunedelplan for sentrum gir bestemmelser og retningslinjer for 

planlegging i Hamar sentrum. Det vises for øvrig til vedlegg 2 

Estetikk, arkitektur og byform, punkt 7. Hamar byromsplan (Gehl

architects 2013) er retningsgivende for tiltak i sentrum.

I sidegatene mellom Torggata og Østregate, og i Østregate sør for 

Vangsvegen, kan det vurderes boliger i 1. etg. Ved nybygg skal det 

da sikres tilstrekkelig etasjehøyde til at bruksendring til 

næringsformål kan gjøres på senere tidspunkt.



RETNINGSLINJER FORTS.

Områder for bybebyggelse skal være områder med høy bygningsmessig tetthet og 

med gode offentlige byrom (gater, plasser, torg og gårdsrom). 

Byutviklingsprosjekter skal utformes slik at de tilrettelegger for kommunikasjon, 

bevegelse og sikt mellom byområdene. Ved byutvikling i bybebyggelsesområder kan 

det tilrettelegges for store funksjoner, men det skal samtidig sikres at bebyggelsen 

har en skala som ikke sprenger byskalaen for områdene rundt. Dette gjelder både 

flatemessig og volummessig. 

Byutviklingsprosjekter som grenser mot eksisterende bebyggelse i kvartalsstrukturen 

skal utformes med hensyn til denne bebyggelsen, hva gjelder både høyder og 

proporsjoner.

Kommunedelplan for sentrum (fra 1995 eller nyeste revidert plan) angir byggehøyder 

for kvartalsbebyggelsen. Ny bebyggelse skal tilrettelegge for aktivt byliv i byrommene.

Nye byrom skal etableres med trafikksikre gangforbindelser og gode forhold for myke 

trafikanter. Nye byrom skal vurderes etablert for å ivareta visuelle forbindelser i 

bystrukturen og gangforbindelser for myke trafikanter. Byrom i byutviklingsområdene 

skal lokaliseres og utformes slik at de får godt lokalklima, gode solforhold og lavt 

støynivå.



4. Arkitektur og sammenhenger

Hvordan er Hamars arkitektur uttrykk for både tidsbilder og 
sammenhenger?
Hvordan er Hamars sentrumsbebyggelse forskjellig fra 
arkitektur i randsonen?
Hva slags arkitektur skaper gode byrom?  











Utvikling langs Vangsvegen
Analyse v/ Cock og Bringslid 2006?



Grønnstruktur og landskap langs Vangsvegen
Cock og Bringslid 2006



• KDP fra 1995 foreskriver en balansert videreutvikling der hvert område 
bygges videre på sin egenart og der enkelte bygninger eller deler av 
kvartaler vernes. 

• KDP for kulturminner og kulturmiljøer fra 2011 trekker fram flere 
verneverdige bygninger og bygningsmiljø. Modernismen har fått ny 
oppmerksomhet.  

• Både før og nå har vi i realiteten hatt en byutvikling med nokså sterke 
kontraster. Nye uttrykk sprenger seg plass. 

• Er dette Hamars egenart: Byen i kontinuerlig utvikling, men der alle 
perioder er nedtegnet i bybildet med tidstypiske bygg? 

• Kan vi være mer dristige med å tillate samtidsarkitektur og moderne 
materialer?

• Skal vi virkelig utfordre byens skala i sentrum?
• Kan «infill» og «onfill» være et alternativ til riving og total forandring?
• Skal vi være mer tilbakeholdne med å verne – hvilke bygninger og 

bygningsmiljøer kan i så fall nedklassifiseres?
• Hvilke er de viktigste kultur- og historiebærende byggene i Hamar?    

Hva er typisk for Hamars arkitektur?



5. Hamars byrom

Om hvordan byrommene har blitt viktige i vår forståelse av byen.
Om byrommene som felles møteplass og arena for byliv.
Om attraktivitet og identitet.  

































6. Hamar og Mjøsa

« Det er det samma å hen je er i verda 
bære je ser Mjøsa» 









Samferdsel
Hva slags samferdsel skal det planlegges for? Kan byen bli bilfri?
Hvordan kan valg av transportmåte skape bedre by? 

Bevaring eller ny utbygging
Hva skal være balansen mellom vekst/nybygging/utvikling og 
bevaring/holde fast ved det som er? Hva er mest verdifullt å ta vare på?

Når kommer vi til sentrum?
Hvordan er forskjellen på byutviklingen i sentrum og randsonen rundt?
Hva binder byen sammen og hva skaper god opplevelse av å komme til 
byen? 

Hvordan kan arkitekturen skape gode byrom?
Og hva bør kommunen styre? Hvordan få «alle» til å dra i samme retning?

Noen spørsmål for den nye sentrumsplanen?



Flere spørsmål…..

«Murbyen» 
Skal vi fortsatt kreve teglefasader eller lyse farger på pusset mur.
Hva med tre, glass og ulike moderne materialer?

Brutte hjørner
Hvilke løsninger er gode? Hvilke krav skal stilles?  

Skala, byggehøyder og fasadeinndeling
Kan vi bygge høyere i sentrum og i så fall hvor høyt?
Hva med fasadeinndeling når hele kvartaler bygges ut av en utbygger?

Restriksjoner på takoppbygg og tekniske anlegg på tak
Hva med grønne tak og takterrasser?
Hva med solcelleanlegg?


