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FORORD
Komite for plan, miljø og næring begynte arbeidet med ny sentrumsplan våren 2018, på samme
tid som kommuneplanen ble sluttført. Det har vært et mål for komiteen at sentrumsplanen skal
gjenspeile de samme målsettingene som fremgår av kommuneplanen, slik at både innbyggere og
utbyggere skal oppleve kommunens arbeid med sentrumsutvikling som forutsigbart og helhetlig.
Framtidige tiltak må forholde seg til en tydelig og samordnet plan, som bidrar til at «Hamar
sentrum skal oppfattes som et spennende og attraktivt sted å bo og drive handel i». Hamars
innbyggere skal trives i sentrum og ha grunn til å være stolte av byen sin.
Det haster med å få på plass en ny og oppdatert sentrumsplan. Kommuneplanen fra 2018
inneholder føringer som setter sentrumsplanen fra 1995 under press. Dette gjelder ikke bare hvor
høyt man skal bygge, men i like stor grad hvordan det skal bygges, for å gjøre byen og
byrommene mest mulig attraktive og bidra til aktivitet i sentrum. Samtidig som det nye Hamar
vokser fram, må kommunen ha tydelige planer for hvordan vi bygger videre på byens historiske
identitet.
Komiteen har vært på befaring i Lund, vi har invitert fagfolk til møter og lyttet til innbyggere. Det
har vært et mål i prosessen å få mest mulig fakta og flest mulig meninger på bordet. Samtidig har
vi ført politiske diskusjoner om veivalg og prioriteringer. Det er et ønske fra komiteen at det som
hittil har kommet fram brukes som grunnlag for beslutninger i videre arbeid med den endelig
sentrumsplanen.

Jørgen Rogne
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Jane Meyer

1.

INNLEDNING

1.1.

Bakgrunn

Gjeldende sentrumsplan er en kommunedelplan for areal fra 1995. Planen ble utarbeidet i en lang
og grundig prosess, men oppleves nå, 25 år senere, på flere områder å være utdatert. Utviklingen
med eksterne næringsparker og netthandel har påvirket næringsgrunnlaget i sentrum. Samtidig
ønsker innbyggerne å ha en urban livsstil og et levende bysentrum. Bevisstheten om de urbane
verdiene har ført til Hamar kommunes visjon om å bli «Innlandets urbane hjerte». Kommunen
har investert betydelig i oppgradering av byrom og sentralt plassert kulturhus. I Hamars boligplan
fra 2015 vil kommunen arbeide for å gjøre sentrum til et attraktivt boligområde.
Ny kommunedelplan for sentrum vil bli en arealplan der byggehøyder i sentrum, bomiljø og
kulturminnevern blir sentrale tema.

1.2.

Nasjonale føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 14. mai 2019. Regjeringen
forventer at FNs bærekraftsmål legges til grunn for kommunens planlegging. Hamar har allerede
lagt disse til grunn i klima og miljøplanen og vil følge opp disse videre i sentrumsplanen.
Stortingsmelding nr. 18 (2016-2017), Berekraftige byar og sterke distrikt, legger føringer for
kommunens planlegging:
Sentrumsutvikling knyttes til gode levekår og en klimavennlig utvikling. Regjeringen legger særlig
vekt på tre forhold:
-

Kvalitet i de bygde omgivelsene
Levende sentrum
Inkludering og likeverdige levekår

Regjeringens visjon om et samfunn der alle kan delta står sterkt: «Difor er det viktig å fremje
trygge og sunne stader, kulturmiljø og ei kjensle av å høyre til, sosiale møteplassar og eit levande
sentrum.»
I stortingsmeldingen sier regjeringen at kommunene har et ansvar for å gå i dialog med utbyggere
og innbyggere om utformingen av de bygde omgivelsene og å bruke plan- og bygningsloven som
verktøy. Kommunene er oppfordret til å videreutvikle byenes grønnstrukturer som viktige for miljø,
helse og trivsel, og å skape gode og inkluderende bomiljø.

Hamar sentrum – Kommunedelplan 2021-2032 Planprogram

Byområdene står ovenfor store klima- og miljøutfordringer. Utviklingen i byene må skje med tanke
på å redusere klimagassutslipp og tilpasse seg et våtere, varmere og villere klima. Målrettet
arealplanlegging kan medvirke til mer attraktive bomiljøer i byene.
Øvrige nasjonale rammebetingelser finner vi i:






Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Friluftsliv i
nærmiljøet, grønnstruktur i byer og tettsteder.
NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder
Regional planstrategi 2016 – 2020
Riksantikvarens NB-register
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging

Hamar er i 2017- 2019 tilknyttet et nordisk prosjekt i regi av Nordisk Ministerråd, der kommunen
samarbeider med flere små og mellomstore byer i Norden for å identifisere suksesskriterier for
utvikling av attraktive og bærekraftige byer og byregioner. For å høste frukter av dette vil vi trekke
erfaringene inn i arbeidet med sentrumsplanen.

1.3.

Formål med planarbeidet

Målet med planarbeidet er å styrke Hamar sentrum slik det er beskrevet i kommuneplanen: «I
2030 er Hamar den viktigste byen i og for Innlandet». Hamar skal også





bli en ledende kunnskapsby med et rikt næringsliv og stor innovasjonskraft
bli en bærekraftig kommune der det er lett å leve miljøvennlig
bli en av landets beste kommuner for barn og ungdom
bli en trygg og inkluderende kommune med rom for alle

Sentrumsplanen skal støtte opp under kommunens hovedmålsettinger og gi forutsigbare rammer
for både næringsaktører og kommunen som planmyndighet og for Hamars befolkning.
Planprosessen skal legges opp med sikte på solid politisk og administrativt eierskap til den nye
kommunedelplanen.

1.4.

Innledende prosess

Mandat fra formannskapet
I planstrategien for Hamar 2016-2019 heter det at sentrumsplanen skal gjennomgås og revideres i
etterkant av fastsettelse av ny jernbanetrasé og kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens
arealdel ble vedtatt i 2018, men jernbaneprosessen har tatt lenger tid enn forventet. Behovet for
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nye utviklingsrammer for sentrum oppleves å haste, uavhengig av spørsmålet om plassering av
stasjonen. Derfor tildelte formannskapet oppgaven med å utarbeide ny sentrumsplan til komite for
plan, miljø og næring i møte den 31.01.18.

Kunnskapsgrunnlaget
Komite for plan, miljø og næring behandlet i møte den 12.09.18 kunnskapsgrunnlag for arbeidet
med ny sentrumsplan. Fire hovedtema for planleggingen ble valgt, og innspillene fra behandlingen
er innarbeides i dette planprogrammet. De fire temaene er:
1.
2.
3.
4.

Kvaliteter vi vil ha i sentrumskjernen.
Hvordan vi skal bo i sentrum og hvordan vi skal få bygd flere boliger.
Programmering og styrking av bystrukturen, ved utvikling i områdene rundt sentrum.
Et sentrum tilrettelagt for miljøvennlig ferdsel.

Medvirkning i tidlig fase
I tråd med kommunestyrets føringer har komiteen lagt vekt på tidlig og åpen medvirkning i
planleggingsforberedelsene. Det har blitt avholdt 4 åpne fagmøter på de valgte hovedtema. I
tillegg er det våren 2019 gjennomført 4 åpne, nettbaserte undersøkelser om folks opplevelser av
sentrum. Konklusjonene fra den forberedende prosessen inngår i dette planprogrammet under
beskrivelsen av plantema, kapittel 3.

2.

UTGANGSPUNKT OG RAMMER FOR
PLANLEGGING

2.1.

Dagens situasjon, utviklingstrekk

Gjeldende sentrumsplan er fra 1995. Planområdet samsvarer med byplanen fra 1848.
Kvartalsstruktur og byrom er i tråd med den første byplanen. Planen beskriver bebyggelsen i 5
ulike områdetyper og fastsetter utformingsbestemmelser slik at ny bebyggelse tilpasses
eksisterende situasjon. Planen er detaljert vedr. byggehøyder. Flere bygårder båndlegges for
bevaring.
Etter 1995 har utviklingen både skjedd i tråd med planen men også i konflikt med planen gjennom
nye reguleringer og dispensasjoner. Utbyggere og andre opplever planen å være for streng. Et
helhetlig grep om utviklingen blir svekket gjennom enkeltreguleringer. Ideene om sentrum har
endret seg. Et godt og vitalt sentrum er ikke en selvfølge slik det kanskje var i Hamar i 1990. Med
ny kommunedelplan for sentrum er det et behov for å se sentrumsutviklingen i en større
sammenheng og å fange opp trender og utviklingstrekk som vil påvirke sentrum i framtiden.
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Både nasjonale og internasjonale trender viser at folk er blitt mer urbane i livsstil og ønsker et
bysentrum som byr på opplevelser, boliger og arbeidsplasser med korte avstander mellom alt.
Urban handel er en del av totalopplevelsen, men ikke lenger bærebjelke i opprettholdelsen av et
bysentrum.
Innbyggertallet Hamar den 1. januar i år var 31 144. SSBs befolkningsframskrivinger for Hamar
tilsier et innbyggertall på omkring 34 200 personer i 2030 ved middels vekst, til 35 200 innbyggere
ved høy vekst.
Flere boliger i sentrum er et klart mål for kommunen. Planleggingen må vurdere hvilke faktorer
som hindrer utvikling av byens potensiale for nye boliger og generell utvikling. Det er oppfatninger
om at arealplankravene er for strenge, og at strukturelle hindringer som f.eks. eierstrukturer
skaper lite lønnsomme prosjekter, eller det kan være manglende tradisjon for samarbeid og
partnerskapsløsninger. Det må klargjøres hva som skal løses i den nye kommunedelplan og hva
som må løses på andre arenaer og med andre virkemidler.

2.2.

Regionale og lokale føringer

Mjøsbyen - Regional mobilitetsstrategi
Kommunestyret uttalte seg til Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen den 27.03.19.
Målet med strategien er å utvikle byene og transportinfrastrukturen slik at vi blir mer miljøvennlige.
Økt bruk av sykkel, gange og kollektivtilbudet, og sømløse, enkle reiser. Byene skal bli mer
kompakte, og virksomheter skal lokaliseres på rett sted med hensyn til trafikkskaping.
Kommunestyret ønsker en egen areal- og transportstrategi for Hamar byområde, og også å utrede
båtforbindelse Hamar - Gjøvik.

Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer
Planen inneholder prioriterte kulturminnetema for Hedmark og et utvalg av kulturminner for hver
kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel (2018 - 2030) med langsiktig arealstrategi, angir at Hamar skal
legge til rette for en utbygging av 200 - 250 nye boenheter per år for å nå målet om en
befolkningsvekst på 1 - 1,5 % per år.
Behov for boliger i planperioden er med det anslått til ca 2400 - 3000 boenheter.
Anslag i kommuneplanen viser at sentrumsområdet har potensial for ca 3200 nye boenheter
innenfor gjeldende utbyggingsrammer.
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Kommuneplanens mål for Hamar sentrum i 2030 er at Hamar sentrum er godt tilrettelagt for
næringsliv, opplevelser og boligutbygging. Byen har gjenvunnet posisjonen som handelssenter.
Sentrum skal ha en god blanding av funksjoner og folk, ulike typer næring, tjenesteyting og boliger
tilpasset alle aldersgrupper.
Hamar skal videreutvikle rollen som regionsenter, handelssted, kulturell møteplass og arena for
tjenesteyting. Kommunen skal samhandle med utbyggere, gårdeiere og næringsdrivende om å
utvikle et levende sentrum med urbane kvaliteter.
Hamar skal ha forsterket sin identitet, basert på historie og geografisk beliggenhet og skal
oppleves som en moderne kommune.
I alle planer i Hamar kommune skal følgende tema være gjennomgående: - Grønt skifte Folkehelse - Mangfold og integrering»

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel har en rekke føringer med betydning for sentrumsutviklingen.
Kommunedelplan for sentrum, vedtatt 14. juli 1995, utfyller kommuneplanen der det ikke er
motstrid og på punkter der kommuneplanen er taus. Under gjengis kortfattet de viktigste føringene
for bybebyggelsen.
Kommuneplanens arealdel viser sentrumsområdet hovedsakelig som sentrumsformål. Bymessig
bebyggelse skal utvikles langs Vangsvegen til Disen bru og langs Stangevegen. Tjuvholmen vises
med bybebyggelse på vestsiden mot Hamarbukta. Strandsonen skal utvikles med bybebyggelse i
tråd med tidligere vedtatte planer.
I byggeområde for sentrumsformål og bybebyggelse kan det etableres boliger,
næringsvirksomhet, tjenesteyting og kulturvirksomhet.
 Kombinasjon av virksomheter og boliger, med virksomheter på gateplan.
 Byutviklingsprosjekter som grenser mot eksisterende bebyggelse i kvartalsstrukturen skal
utformes med hensyn til denne bebyggelsen.
 Ny bebyggelse skal tilrettelegge for aktivt byliv i byrommene. Nye byrom skal etableres
med trafikksikre gangforbindelser og gode forhold for myke trafikanter
 Høy bygningsmessig tetthet og med gode offentlige byrom (gater, plasser, torg og
gårdsrom).
 Det kan tilrettelegges for store funksjoner, men det skal samtidig sikres at bebyggelsen har
en skala som ikke sprenger byskalaen for områdene rundt.
 Det skal åpnes for kommunikasjon, bevegelse og sikt mellom byområdene.
 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.
Åpning for boliger i tverrgatene
Innenfor kvartalsstrukturen i sentrum tillates etablert bolig i etasjene fra og med 2. etg,
I sidegatene mellom Torggata og Østregate kan det også vurderes boliger i 1. etg. Ved nybygg
skal det da sikres tilstrekkelig etasjehøyde til at bruksendring til næringsformål kan gjøres på
senere tidspunkt.

Hamar sentrum – Kommunedelplan 2021-2032 Planprogram

Bokvalitet, lek og rekreasjon
Kommuneplanen gir en rekke føringer for leke- og uteoppholdsarealer. Krav om egnethet for alle
til ulike årstider, solrik beliggenhet, tilfredsstillende støyforhold, og skjerming for sterk vind,
forurensning, sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare. Der det ikke er tilstrekkelig areal for
både lek og parkering skal areal for lek prioriteres.
For å oppnå målet om flere boliger i sentrum, kan kommunen fravike kravet om trafikksikker
tilgang til kvartalslekeplass innenfor kvartalsstrukturen i sentrum. For fortetting i sentrum
forutsettes det likevel at bakgård eller tak kan benyttes som uteoppholdsareal med gode
oppholdskvaliteter og lekemuligheter. Lekeplassdekning skal i en slik sammenheng prioriteres
framfor parkering i gårdsrom.
Byromsplanen (Gehl architects 2013) er gjennom kommuneplanen retningsgivende for
planlegging i sentrum. Planen gir føringer for planlegging av våre byrom med tilgrensende
bebyggelse.

Alleer er karakteristisk for Hamar, og skal bevares og videreføres. Fortetting skal ikke forårsake
vesentlig reduksjon av reell eller regulert grønnstruktur og tilgjengelighet til denne.
Kunst og kultur skal ha en sentral rolle i byutviklingen. Den som er ansvarlig for større
utbyggingsprosjekter skal sørge for at kunsten og kulturens plass vurderes og ivaretas.

Krav til overvannshåndtering
Kommuneplanen krever at overvann skal tas hånd om lokalt og åpent. Det kan skje gjennom
infiltrasjon og fordrøyning i grunnen og ved åpne vannveier, utslipp til resipient, eller på annen
måte som utnytter vannet som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og
naturens selvrensingsevne utnyttes. Planleggingen skal identifisere og sikre arealer for
overvannshåndtering. Flerfunksjonelle løsninger bør etterstrebes, slik at vann kan bli en ressurs
og et positivt opplevelseselement i utearealer.
Universell utforming
Det skal legges vekt på å legge til rette for universell utforming i områder som er offentlig
tilgjengelige. Nye boliger bør planlegges med alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken,
soverom/sovemulighet, bad og toalett) på inngangsplanet.
Grønnstruktur med bebyggelse
(område ved 8-metersplanet/Strandsonen) skal være friområde, men det kan tillates frittliggende
bebyggelse i 1-3 etasjer. Bestemmelser for området gjelder ihht. kommunedelplan for strandsonen
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Reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanens arealdel
Ny kommunedelplan for sentrum må veies mot eldre reguleringsplaner der disse gjelder foran
kommuneplanen. I det aktuelle varslingsområdet for ny sentrumsplan er dette følgende planer:
Planarkiv

Plan navn

Vedtatt

290

Ankerløkka

26.06.1986

515

Grønnegata 93, 95, 97, 101 og kirkegata 11

13.03.1996

B527

Kvartal 58

22.10.1997

532

Høiensalgata 72, ny Sagatun

06.05.1998

544

Del av Hakabekkvegen, Aluvegen, Høiensalgataog
bryggerigata

20.06.2001

556

Høgskolen i Hedmark avd. Lærerutd. – Hamar og
nærmeste omgivelser

14.02.2001

B571

Hamar bryggeri

22.08.2001

B574MVE

Mindre vesentlig endring av Utstillingsplassen

05.10.2004

583

Sickelskvartalet

16.10.2002

592

Kryss med Vangsvegen og f77 Ringgata

21.05.2003

601

Parkgata 12-14. Alt 1

10.09.2003

070200

DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORTORGET OG
MORTERUDS GATE

23.03.2011

064001

ENDRET OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL
26, 28 OG STORTORGET (KULTURHUS)

23.03.2011

068800

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VESTBYEN 2

31.08.2011

069000

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HAMAR
KOLLEKTIVKNUTEPUNKT

19.10.2011

064300

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ESPERN

19.10.2011
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069200

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR GODSOMRÅDET,
JERNBANEVERKSTEDET, OG ESPERN BRU

19.10.2011

069500

DETALJREGULERING FOR HAMAR STADION TRINN 1

30.05.2012

065301

ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION
OG FUGLESETHMYRA

30.05.2012

058701

DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDER LANGS
ÅKERSVIKVEGEN - ENDRING BUSSTERMINAL

20.06.2012

072100

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 122 FYLKESHUSET I HAMAR

26.09.2012

069100

DETALJREGULERING FOR KVARTAL 14 - NESTLE

28.11.2012

072000

DETALJREGULERINGSPLAN FOR
UTSTILLINGSPLASSEN L

19.06.2013

071800

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ASLAK BOLTS GATE
10

19.06.2013

071200

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION,
MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

29.01.2014

072200

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121 B,
ANNE DIESENS TORG

18.06.2014

073500

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HØYENSALGATA 71

18.06.2014

072800

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HEIDEMANNS GATE
41

18.06.2014

073800

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 9

18.06.2014

075100

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 13

24.08.2016

075200

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINSTADS GATE 16

26.10.2016

078100

Detaljreguleringsplan for Sagatunvegen 43

20.12.2017

076700

Detaljreguleringsplan for Bryggerigata 62

28.02.2018

077700

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYGATA 35

21.03.2018

077000

Detaljreguleringsplan for Holset gata 66

26.09.2018
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078900

Detalregulering for kvartal 54

19.12.2018

Kulturvernplan
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, vedtatt 31. august 2011, utfyller
kommuneplanen der det ikke er motstrid og på punkter der kommuneplanen er taus.
En nærmere vurdering av kulturminneverdiene i sentrum må gjennomføres som del av
planarbeidet. Se nærmer beskrivelse punkt 3.7.

Strategisk næringsplan
I strategisk næringsplan, vedtatt 21.03.19, har kommunen formulert mål om et sterkt sentrum med
et rikt mangfold av kompetansebedrifter, handelsvirksomhet og urbane tilbud. Mat, drikke og kultur
står sentralt i bybildet. For å lykkes med dette må vi fortette sentrumskjernen og tilrettelegge for
bolig, næring, utdanning, handel og kulturtilbud. Dette skal skje i tett samarbeid med innbyggere,
gårdeiere og handelsdrivende, slik at vi får ivaretatt det beste, og samtidig får jobbet frem
løsninger for fremtiden som er bærekraftige og attraktive. Kommunen kan stimulere til samordning
og koordinering mellom gårdeiere.

Miljø- og klimaplan
Kommunedelplan 2019 – 2030 ble vedtatt høsten 2019 og er førende for sentrumsplanarbeidet.
Planen setter ambisiøse mål for Hamars samfunnsbidrag, bl.a. med reduksjon av klimagassutslipp
på 40% innen 2030. Arealplanleggingen skal bidra til å nå målene med å redusere
transportbehovet, legge grunnlag for miljøvennlige transportformer, forbedre bokvaliteten og
avfallshåndteringen og planlegge for klimatilpasning og bedre blågrønne strukturer.

Kulturplan
Temaplan for kultur ble vedtatt høsten 2019. Planen legger vekt på Hamars regionale rolle i
kulturlivet. Planen fremhever bl.a. den historiske arven, sentrum og Mjøsa som viktige kulturelle
ressurser. Det skal lages plan for kunst i det offentlige rom og utrede bymuseum. Friluftsliv og
anleggskvalitet er viktige satsingsområder. Sentrum vil bli en viktig arena for å realisere
kulturplanen.

Helhetlig barne- og ungdomspolitikk i Hamar 2015 – 2025
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Hamar skal bli best på medvirkning for barn og unge. Det må i planprosessen tas hensyn til
kommunens ambisjoner for barn og unge i planlegging.

2.3.

Planområde

I planprogrammet vises en varslingsgrense for planarbeidet, jfr. kart. I den innledende fasen med
å forberede planarbeidet er det pekt på utfordringer der utviklingen i sentrumskjernen må ses i
sammenheng med utviklingen i sentrumsomlandet. Kommunen varsler derfor oppstart av
planlegging for et større utredningsområde enn det man regner med at sentrumsplanen vil omfatte
når planen sendes ut på offentlig ettersyn.
De aktuelle problemstillingene som komite for plan, miljø og næring ønsker å ta for seg i
planprosessen har ført til et fokusområde for planlegging som er større enn sentrumsplanen fra
1995. I fokusområdet inngår områdene langs Vangsvegen til krysset med Ringgata, høyskolens
campusområde, domkirken og sykehusområdet, samt den urbane sjøfronten og Tjuvholmen.
Med et byromsfokus vil bebyggelsen på begge sider av avgrensende gateløp tas med i
planleggingsområdet. Sentrumskjernen i planleggingen vil bestå av områder der byrommene
spiller en viktig rolle som møteplass og arena for byliv og der mye av Hamars eldre bebyggelse
inngår. Handel, kultur og servering er viktige funksjoner her. Utvidelsen av sentrum nordøstover,
som kom med kjøpesenteret på Hamar stadion, fører til at sentrumskjernen nå også omfatter
Fuglsethtomta og CC Hamar.
Flere beboere i sentrum er et overordnet mål for planleggingen. Fordi beboere innenfor 5 og 10
minutters gangavstand til sentrum vil bruke sentrum til fots, er søkeområdet for sentrumsstyrkende
boligbebyggelse og infrastruktur større enn selve sentrum. Varslingsgrensen tar høyde for dette.

Andre problemstillinger som har ført til at vi varsler et utvidet sentrumsområde er:








Campus Hamar: Høyskoleområdet er en stor arbeidsplass med mange besøkende og
defineres derfor som en sentrumsfunksjon. Vi ønsker å styrke campus som del av sentrum
og må drøfte hva det skal bety.
Sykehusområdet: Sykehus er en typisk sentrumsfunksjon med mange arbeidsplasser og
besøkende. Vi vil se på hva dette vil bety for sentrumsplanen og drøfte alternative
funksjoner hvis det ikke skal være sykehus der lenger.
Områder langs Vangsvegen østover i retning Disen bru: Kommuneplanens styring mot
bymessig utvikling av områdene langs Vangsvegen har betydning for sentrum.
Kommuneplanen legger opp til fortetting og krever at det utarbeides felles planer for
delområder. Planleggingen skal se på sammenhengene her.
Strandsonen: Kommunen har helt siden kommuneplanen i 1991 vært innstilt på at den
sentrale strandsonen en del av sentrum. Gehl har i byromsplanen pekt på betydningen av
å aktivere sjøfronten i byutvikling. Konsekvensen av dette er nå at åttemetersplanet og
Tjuvholmen tas inn i planleggingen av sentrum.
Sentrum vestover: Avlasting av sentrum for gjennomfartstrafikk er aktuelt å få til ved bedre
tilrettelegging av Grønnegata. Videreføringen av Grønnegata gjennom Karl Jemtes gate til
Aslak Bolts gate er derfor aktuell å behandle.
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Utredning av jernbane gjennom Hamar forventes å kulminere med at kommunen mottar et
planforslag og en anbefaling fra Bane NOR i november 2019, og at det tas beslutning i
kommunen om trasevalg i løpet av første halvår 2020. Det kan være fornuftig i forbindelse
med sentrumsplanen å utrede hvordan området ved Åkersvika bør utvikles for at
eksisterende sentrum fortsatt skal være byens tyngdepunkt for byliv. Videre bør det
vurderes hva slags utvikling kommunen skal legge til rette for rundt eksisterende Hamar
stasjon, både med og uten jernbanestasjon i framtiden. Ny sentrumsplan må kunne vedtas
selv om det ikke skulle foreligge en beslutning i jernbanesaken.

Endelig plangrense for kommunedelplanen vil avklares i planprosessen, men planområdet
forventes som et minimum å ta med seg CC Hamar og arealer helt ned til Mjøsa og Tjuvholmen i
tillegg til arealer som inngår i kommunedelplan for sentrum fra 1995.

2.4.

Grensesnitt mot andre planarbeider

Pågående overordnede planprosesser
Det må i planprosessen med sentrumsplanen arbeides slik at nødvendig samordning finner sted i
grensesnittene mellom de ulike planer og prosesser, for eksempel i form av å utarbeide felles
grunnlagsmateriale. Dersom påtenkte prosesser ikke kommer i gang vil sentrumsplanen måtte ta
et større ansvar for utredning på fagfeltet slik at vi får en god sentrumsplan.

Pågående reguleringsprosesser
Det må forventes vedtak av flere reguleringsplaner i varslingsområdet i tiden før ny
kommunedelplan for sentrum vedtas. Planleggingen må gjennomføres slik at nødvendig
koordinering mot disse prosessene finner sted. Kommunen har ingen intensjon om å bremse
pågående reguleringsprosesser for å vente på sentrumsplanen.

Planarkiv

Plan navn

080400

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR JOHANNESENLØKKA

080600

DETALJREGULERINGSPLAN FOR P. SANDVIKS GATE 31

080800

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ESPERN BRU OG JERNBANEVERKSTEDET

078600

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PARKGATA 31
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078400

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ESPERN

079000

Områderegulering for Tjuvholmen

078000

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PARKGATA 32-34

071900

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 129 OG 130, STANGEVEGEN 62 - 72.

071201

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG HØYBLOKK

Nordisk prosjekt: Attractive Nordic Towns
Sentrumsplanen har i den innledende fasen blitt koordinert som Hamar kommunes lokale
prosjektbidrag i det Nordisk samarbeidsprosjektet «Attractive Nordic towns» under Nordisk
ministerråd. I prosjektet skal små og mellomstore byer i fellesskap finne nøkler til å bli mer
attraktive og mer bærekraftige. Sammen med Viborg, Lund og Vaasa arbeider vi med tema
Livskvalitet og attraktivt byliv og metoder for samskaping (“co-creation”).
Utvikling av nordiske indikatorer for attraktivitet og bærekraftig utvikling er en del av prosjektet. Vi
undersøker også hvordan innfartsparkering kan bli et nav i en framtidsrettet mobilitetsstruktur.
Medvirkning ved hjelp av nye digitale verktøy har gitt positive erfaringer som er aktuelle å bruke
videre I sentrumsplanarbeidet og annet planarbeid. Det nordiske prosjektet avsluttes i 2019, og vi
vil trekke inn erfaringene i det kommende sentrumsplanarbeidet.

3.

PLANTEMA

De fire temaene som komite for plan, miljø og næring har prioritert for planlegging videreføres
med tillegg av noen tema som følger av plan og bygningsloven og øvrige overordnede føringer.
Konkretisert vil planen styre de fysiske betingelsene for sentrumsutvikling som da blir vedtatt på
bakgrunn av en gjennomarbeidet og kunnskapsbasert forståelse for hvordan de fysiske rammene
påvirker det vi ønsker å oppnå med byutviklingen. Underveis i planprosessen må erfaringene fra
gjeldende sentrumsplan og senere tids utvikling i sentrum evalueres, slik at den nye planen
tydeliggjør og svarer på de utfordringer vi har.

3.1.

Kvaliteter i sentrum - levende sentrum
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Planarbeidet skal belyse hvilke kvaliteter vi kan utvikle i sentrumskjernen for å øke
attraksjonskraften i Hamar sentrum og forsterke Hamars positive identitet. Planleggingen skal
skape bevissthet om aktuelle synergier mellom kulturopplevelser, handel og attraktive byrom. Vi
skal søke å øke mangfoldet og skape et godt og inkluderende bymiljø. Planleggingen skal sette
mål for god byutvikling, og definere kriterier for arkitektur som bygger opp under kommunens
målsettinger om et levende sentrum.
Fylkeskommunen har ved høring av planprogrammet pekt på det betydelige konfliktpotensialet
som ligger i ønsket om å fortette og utvikle sentrum samtidig som byens identitet og historiske
kvaliteter skal bevares. Konkret vil det handle om kvartalsstrukturen, som er av nasjonal
verneinteresse, om byggehøyder, hjørneutforming og formingsdetaljer. Bomiljøkvaliteter som
tilgang til grøntområder, lys -og solforhold, luftkvalitet, støyforhold og gode utearealer er vesentlige
for sentrums attraktivitet som boområde. Planprosessen skal veie de ulike interesser og behov
opp mot hverandre.

3.2.

Boligbygging og bokvalitet

Planleggingen skal legge grunnlag før å øke boligbyggingen i sentrum, sikre varierte bomiljøer og
leilighetstyper, og vurdere arealer for nye boformer og kreative løsninger. Barnefamilier skal ha
mulighet for finne boliger med gode bokvaliteter i sentrum. Innslag av «sosial boligbygging» skal
også lokaliseres i sentrum. Planleggingen skal vurdere mulighetene for fortetting med høy
bokvalitet. Planarbeidet skal vurdere behovet for skole og barnehage i sentrum. Verktøy for videre
boligutvikling vurderes, f.eks. arkitektkonkurranser, rekkefølgebestemmelser og
partnerskapsløsninger.
I kommunedelplan for sentrum skal det vurderes potensialet for nye boliger som kan etableres i
sentrumsområdet, innenfor en gangavstand på ca 10 minutter fra sentrale områder.
I forbindelse med tilrettelegging for boligbygging i støysoner skal det vurderes innarbeidet
unntakssoner fra de generelle støybestemmelsene.
Enkelte bestemmelser i gjeldende sentrumsplan utfordres ofte når det kommer til reguleringssaker
og konkrete utbyggingsprosjekter. Bestemmelser om byggehøyder, balkonger og svalganger er
blant disse. Dette handler både om estetikk og om hva som skaper gode bokvaliteter og
bykvaliteter, og det berører både de som bor i sentrum og de som bruker byrommene i sentrum.
Det er et mål at kommunedelplanen skal være tydelig på hvilke føringer som gjelder på disse
temaene, og at bestemmelsene gjelder likt og forutsigbart for alle.

3.3.

Bystruktur, randsoner og sammenhenger

Komite for plan, miljø og næring er opptatt av å se sammenhengene i bystrukturen. En ny
sentrumsplan må utformes slik at bysentrum kommer styrket ut som et levende og attraktivt sted.
Særlig er det ønskelig å innlemme CC Hamar i sentrumskjernen og å ta grep om utviklingen av
sjøfronten i den sentrale strandsonen. Flere boliger i sentrum er viktig, og også å legge til rette for
økt boligbygging i gangavstand fra sentrumskjernen. Målet er å skape et sterkere sentrum med
opplevelser, handel og møteplasser.
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Det skal i planleggingen vurderes om overgangen mellom sentrumskjerne og omgivelser bør
tydeliggjøres. Ikke minst kan utviklingen langs innfartsvegene styrke Hamars identitet og lesbarhet
som by. Arkitektur og områdekvaliteter, siktlinjer og fondsmotiver skal sees i sammenheng. Denne
bystrukturen skal bidra til å styrke Hamar som bomiljø og arena for økonomisk aktivitet og kultur.
Planleggingen skal ta utgangspunkt i analyse av «5- og 10-minuttersbyen» der gangavstander
legges til grunn for søk etter nye muligheter for boligbygging og lokalisering av
sentrumsfunksjoner. Hamar skal fortsatt ha et grønt småbypreg. I sentrumssonen er det mål om å
utvikle byen i retning kompakt by.

3.4.

Mobilitet, gatebruk og byrom

Planleggingen skal avklare hvordan man skal tilrettelegge for et velfungerende transportsystem,
som bidrar til å nå overordnede mål om et levende sentrum hvor det er lett å leve miljøvennlig. Det
må sees på hvordan man kan sikre høy tilgjengelighet for gående, syklende og personer med
nedsatt funksjonsevne. Sentrum skal være et attraktivt og trygt sted for barn.
Planen skal belyse bilens rolle i sentrum, vurdert sammen med behovet for trafikksikkerhet og et
attraktivt og universelt utformet sentrumsmiljø. Potensialet for gange til og i sentrum, og bruk av
sykkel, skal påvirke utforming av gaterommet. Reell og opplevd gangavstand skal belyses. Livet
mellom husene, aktive fasader mot sentrale byrom og bilfrie soner er aktuelle tema. Innpendling,
innfartsparkering, parkering generelt, varelevering og mikromobilitet bør vurderes.
Kommunedirektøren har etter høringen av planprogrammet besluttet at arbeid med
mobilitetsstrategi for Hamar gjennomføres som et integrert utredningstema i
sentrumsplanprosessen, ikke som parallell planprosess.

3.5.

«Grønn og blå struktur»

Kommunedelplan for klima og miljø legges til grunn for sentrumsplanen. Gjennom arealplanen kan
virkemidlene gis en bindende form. Flom og overvann skal vurderes. Klimatilpasning ved
fordrøyning og bruk av regnbed i byen, i gårdsrom og på tak, samt muligheten for gjenåpning av
bekker som er lagt i rør.
Biologisk mangfold skal støttes ved tilrettelegging for eksempel for insekter i kommunale
grøntanlegg og ellers.
Gatetrær og grønne tak i byen skal være tema i planen.
Tilrettelegging av den blågrønne strukturen for rekreasjon, lek og friluftsliv skal vurderes, samt
muligheten for et grønnere sentrum og grønne veger for gående og syklende.
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3.6.

Næringsliv, kultur og opplevelse i sentrum

Planleggingen skal ta utgangspunkt i målene fra næringsplanen om et sterkt sentrum med et rikt
mangfold av kompetansebedrifter, handelsvirksomhet og urbane tilbud. Mat, drikke og kultur står
sentralt i bybildet.
Videre skal planleggingen se på hvordan vi kan fortette sentrumskjernen og tilrettelegge for bolig,
næring, utdanning, handel og kulturtilbud. Landbruksområdet, som byen er en del av, skal søkes
gjenspeilet i sentrumsområdet.
Kulturplanen peker på verdien av å synliggjøre natur og friluftsliv, og tilrettelegge for fysisk aktivitet
ved sjøfronten. Kommunen ønsker å utvikle seg som vertskap ved store arrangement med byen
og sjøfronten som arena.

3.7.

Kulturminner og kulturmiljøer

Etter offentlig ettersyn av planprogrammet har kommunedirektøren besluttet at en fullstendig plan
for kulturminner og kulturmiljøer for hele kommunen ikke blir igangsatt i 2019 som parallell
utredning, men vil bli løftet inn i neste kommunale planstrategi. Kulturminner og kulturmiljøer
innenfor varslingsområdet skal vurderes på ny med sikte på at sentrumsplanen skal erstatte
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor sitt planområde.
Prioritering og gradering av vern må vurderes. Ut fra erfaringer med vern i gjeldende planverk,
som er tungt å bruke, er det en målsetting at ny sentrumsplan skal være dekkende for
kulturminnefeltet. Det skal normalt ikke utløses krav om reguleringsplaner for mindre tiltak.
Tema fra gjeldende plan, som ofte utfordres i byggeprosjekter, er f.eks. brutte hjørner,
byggehøyder, materialbruk og farger. Sentrumsplanleggingen skal arbeide med vern og utvikling
på en måte som stimulerer til nytenking og nyskapende løsninger, spesielt med tanke på å
innpasse boliger i verneverdig bebyggelse. Det er ønskelig å ivareta kulturminner ved omforming i
stedet for riving, slik at identitet og særpreg ivaretas.

3.8.

Utbyggingsrammer og utbyggingspotensial

Gjeldende sentrumsplan fra 1995 legger detaljerte føringer for arealformål i de enkelte kvartalene.
Det skal vurderes å ha mer åpne rammer for arealformål i sentrum, jfr. føringer i kommuneplanen.
Det skal også vurderes justeringer av byggehøyder, slik de er vist i sentrumsplan fra 1995, der
mål om fortetting innenfor 5-minuttersbyen må veies mot påvirkning på solforhold, estetikk,
bomiljø, kulturminneverdier og Hamars identitet.
Basert på vurdering av ovenstående temaer, og gjennom alternativsvurderinger, skal planen
komme fram til nye rammer for utbygging og beregning av utbyggingspotensialet i sentrum.
Effekten av utbygging i sentrums nærområder skal vurderes.
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3.9.








4.

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet. Dette kan
handle om brannberedskap og slokkevann, adkomst/tilgjengelighet for
utrykningskjøretøyer, flom og ekstremnedbør.
Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet.
Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging.
Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser
når det legges på klimapåslag for relevante naturforhold.
Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder.
Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet,
eller om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegging.
Forhold rundt støy skal vektlegges og vurderes. Støy i boliger, støysoner og unntakssoner
i bybebyggelsen og sentrum skal vurderes og evt. krav om tiltak fastsettes.

METODER OG ANALYSER

Kommuneplanens arealdel krever registrering og analyse ved oppstart av planlegging, se § 2.04.
Det forutsettes at kommunen anvender bestemmelsen på egen planlegging.
Det foreligger flere tidligere fagarbeider som er nyttige grunnlag for ny sentrumsplan.
Analyser fra 1995-planen er fortsatt relevante, sammen med bl.a. kommunedelplan for
kulturminner og kulturmiljøer fra 2011. Både foreliggende studier av kvartalsvis utviklingspotensial,
formingsveileder for bybebyggelse langs Vangsvegen, samt flere studentarbeider er relevante.
Gehls byromplan er viktig for Hamars identitet og skal, i tråd med kommuneplanens retningslinjer,
legges til grunn for planleggingen. Oppdaterte bylivstellinger skal gjennomføres.
Utredninger fra jernbaneprosessen gjennomgås med tanke på nytte for sentrumsplanen.
Sammenstilling av kjent informasjon i en samlet stedsanalyse vil danne et godt grunnlag for
kommunedelplanen som skal utarbeides. Stedsanalyse og klimavennlig mobilitetsstrategi utføres
som et koordinert prosjekt for å kunne ivareta viktige sammenhenger.
Visualiseringer gjøres i 3D-modell o.a.
Det skal gjøres en arealplanfaglig gjennomgang av gjeldende plan med vurderinger av hva som
kan videreføres og hva som må erstattes.
Det er ønskelig å få utarbeidet en ny handelsanalyse som ser på sammenhengen mellom handel,
næring og byliv som et faglig oppdatert kunnskapsgrunnlag for sentrumsutviklingen fremover.
Risiko og sårbarhet analyseres etter metode angitt i DSB’s veileder fra 2017 om
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging.
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5.

ALTERNATIVSVURDERINGER

Planleggingen skal vise alternativsvurderinger for effekten av ulike transformasjonsgrader, særlig
hva gjelder byggehøyder og konsekvenser av ulike prioriteringer vedr. kulturminnevern. 0alternativet settes til utvikling basert på gjeldende kommunedelplan. Det er aktuelt å illustrere
varianter av hvordan ulike prioriteringer av vern/utvikling vil virke.

6.

GJENNOMFØRINGSSTRATEGIER

I det forberedende arbeidet med kunnskapsgrunnlag og medvirkning i temamøter våren 2019 har
det kommet opp mange verdifulle ideer til gjennomføring med utgangspunkt i en ny sentrumsplan.
Flere gode innspill til gjennomføring forventes å komme i det videre planarbeidet. Komite for plan,
miljø og næring ønsker å samle og ta vare på dette materialet til bruk i planarbeidet og senere.











Partnerskap og samarbeid om utvikling
Planprosesser som skaper lyst til å delta
Arbeide med mulighetsstudier
Legge vekt på kompetanse om arkitektur i tidligfase
Fleksibilitet og livsfasetenking i byutvikling, inkluderende arkitektur
Finne virkemidler for både vern og innovasjon
Utvikle grunneiersamarbeid
Vurdere om kommunens tjenesteområder kan bidra til å skape ønsket byutvikling
Planlegge for det offentlige rom

7.

PLANPROSESSEN

7.1.

Organisering

Politisk organisering:
Kommunestyret: Vedtar planen
Formannskapet: Legger planforslag ut på offentlig ettersyn og deretter evt. bearbeidet planforslag
fram til kommunestyret
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Det politiske ansvaret for arbeidet med kommunedelplan for sentrum overføres fra komite for plan,
miljø og næring til ett eller flere av de tre utvalg som oppnevnes av kommunestyret høsten 2019.

Administrativ organisering:
Planleggingen organiseres som prosjekt under kommunalsjef for by, miljø og arbeid.

7.2.

Prosess og fremdriftsplan

Milepæler

Når

Utarbeidelse av forslag til planprogram:

2018 – juni 2019

Varsel om oppstart og høring av planprogram

September-oktober 2019.

Igangsetting konsulentoppdrag

Oktober 2019- januar 2020

Politisk fastsettelse av planprogrammet i
kommunestyret

Desember 2019

Utarbeidelse av faggrunnlag/konsulentoppdrag for
sentrumsplanen

November 2019 – juni 2020

Skisseforslag sentrumsplan (plankart, bestemmelser
og retningslinjer)

August – september 2020

Utarbeidelse av plandokumenter (plankart,
bestemmelser og retningslinjer)

September – november 2020

Utkast klart til politisk og administrativ forankring

November/desember 2020

Planforslag legges ut til offentlig ettersyn

Januar/februar 2021

Bearbeiding etter offentlig ettersyn

Mars – mai 2021

Planvedtak forventes

Sommer 2021

7.3.

Kommunikasjon og medvirkning

Kommunen vil bruke innspill og synspunkter som ble samlet inn i den forberedende fasen, men
ønsker også i den videre prosessen å invitere til engasjement og medvirkning i arbeidet med
sentrumsplan. Nå vil medvirkningen bli mer spisset med fokus på politikere og spesielt viktige
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interessegrupper. Både næringsaktører og grunneiere i sentrum og befolkningen / brukerne av
sentrum skal trekkes inn i prosessen. Disse er representert inn i en samarbeidsgruppe. Andre
aktuelle organisasjoner, råd og utvalg vil bli invitert inn.
Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan for arbeidet med konkrete tiltak for medvirkning. Denne
vil være et levende dokument gjennom hele planprosessen. Bylaben i Torggata vil bli den viktigste
fysiske arenaen for medvirkning i prosessen.
Vi ser for oss møter/workshops vinter og våren 2020 der kommunestyret, formannskap og
politiske utvalg involveres i tillegg til samarbeidsgruppa. Parallelt vil prosjektet ha avklaringsmøter
med administrasjonen, samt ha mulighet for åpne møter og møter med politiske utvalg der det er
behov for politiske avklaringer. I tillegg skal det kjøres prosess mot andre myndigheter og
interessenter i de spesifikke konsulentoppdragene.
I august/september 2020 vil det bli mulighet for å komme med innspill på skisseutkast til plankart,
bestemmelser og retningslinjer, før det vil foreligge forslag til plankart, bestemmelser og
retningslinjer for politisk og administrativ forankring i november/desember 2020. Vi ser for oss et
åpent møte ved utleggelse til offentlig ettersyn i februar 2021. Det vil kunne bli avklaringsmøter
med politikere og andre interessenter etter offentlig ettersyn vinter/vår 2021, før planen legges
fram for vedtak til sommeren 2021.
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