Kommunedelplan sentrum

Plan ID 19/3110

VURDERING AV UTTALELSER ETTER VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG PLANPROGRAM PÅ
HØRING
Det er levert 16 innspill til planen. Innspillene er vedlagt bak sammendragsskjemaet.
Under følger oppsummering av hovedtema i merknadene med tilhørende planfaglige kommentarer.

Dok.nr

Avsender

Budskap

Planfaglig kommentar

19/3110-10

Hamar kommune - Kultur og
frivillighet

Vektlegge Mjøsa i nye planer, også i
sentrumsplanen. Mjøsas direkte tilknytning er et
uutnyttet potensiale som vi må ha fokus på.
Ønsker større fokus på strandsonen i planen.
Ønsker fokus på tilgangen fra Mjøsa og inn i
byen. Mjøsa er en naturlig innfartsåre inn til byen.
Vi er mjøsbyen.

Innspillet tas til orientering og oppfølging i den videre
planprosessen.

19/3110-13

NVE

Generelt om viktigheten av å ta hensyn til flom,
erosjon, skred og overvann, grunnvann og
vassdrag. NVE vil ha planen til offentlig ettersyn
dersom den berører NVEs saksområder. I
plandokumentene må det tydelig framgå hvordan
nasjonale og regionale interesser er vurdert.

Innspillet tas til orientering og oppfølging i den videre
planprosessen.

19/3110-16

Hamar Idrettsråd

Viktig at blågrønne strukturer verdsettes, også i
sentrum. Friområdene og de grønne områdene i
Hamar sentrum spiller en stor rolle for barns
aktiviteter og folks trivsel i et urbant område.
Ønsker at utviklingen av Hamar sentrum vil spare
det som er igjen av friområder/grønne områder.

Innspillet tas til orientering og oppfølging i den videre
planprosessen.

19/3110-17

Stig Harby

Eier Aslak Boltsgate 6 og 10. Inngår i dag i
gjeldende sentrumsplan for Hamar by. I
høringsdokumentet til planprogram for ny
sentrumsplan er planområdet inntegnet mellom
disse to eiendommene. Dette er lite
hensiktsmessig og ber om at begge
eiendommene Aslak Boltsgate 6 og 10 fortsatt
inkluderes i den nye sentrumsplanen slik som nå
er tilfellet i dag.

Innspillene tas til orientering og vurderes i den videre
planleggingen.

Viser til fortettingsanalyse fra Asplan Viak, der
eiendommene beliggende mellom Dovrebanen og
Aslak Boltsgate, fra rundkjøringen i begynnelsen
av Aslak Boltsgate og til Maxi, er et av de høyest
prioriterte fortettingsområdene med stor
fortettingsgevinst. Ber om at hele området Aslak
Boltsgate 2-26B, fra rundkjøringen ved
Bryggeriundergangen til Øysteinsgate inkluderes i
planområdet for ny sentrumsplan.
19/3110-18

Direktoratet for
mineralforvaltning

Sentrumsplanen berører ikke forekomster av
mineralske ressurser. Har ingen merknader.

Tas til orientering.

19/3110-25

Bane NOR

Bane NOR anbefaler at vedtak av
sentrumsplanen avventer endelig fastsettelse av
stasjonsvalget.

Innspillene tas til orientering og vurderes i den videre
planleggingen.

Bane NOR forutsetter at det vil være mulig å
gjennomføre mindre kapasitetsøkende tiltak på
og ved Hamar stasjon i påvente av den økte
kapasiteten en ny stasjon vil gi. Kan være tiltak
som forlengelse av persontunnel, oppgradering
av plattform, justering av spor og forlengelse av
uttrekkssporet nord for stasjonen.
Bane NOR forventer at kommunen setter seg inn
i sin veileder og teknisk regelverk.
Bane NOR som grunneier ønsker å være tett
involvert gjennom hele planprosessen. Ønsker

god dialog for å ivareta eksisterende stasjon og
for å sikre god utvikling av arealene som blir frigitt
til byutvikling. Det må framgå av planen at
områdereguleringsplan for Strandsonens sentrale
deler, godsområdet, Espern bru og
jernbaneverkstedet og områdereguleringsplanen
for Hamar stasjon kollektivknutepunkt fortsatt skal
gjelde.
19/3110-26

Den Norske Kirke – Hamar
bispedømme

Kirken uttaler seg med utgangspunkt i Kirkeloven.
Hamar domkirke er et viktig kulturminne sentralt
plassert i de viktige byaksene som preger
Hamars bystruktur. En kirkes arkitektoniske
virkning i forhold til omgivelsene skal ivaretas på
en estetisk god måte. Biskopen ønsker at kirken
ivaretas som landemerke og ingen barrierer i
aksen mellom domkirken, Stortorget og Mjøsa.
Biskopen ønsker en bedre løsning for området
rett bak kirken.

Innspillet tas til orientering og vurdering videre i
planprosessen.

19/3110-27

Forsvarsbygg

Tar varselet til etterretning og forbeholder seg
retten til å komme med en uttalelse til
planforslaget når det foreligger.

Tas til orientering

19/3110-28

HIAS-IKS

Hias vedlegger kart som viser planlagte anlegg
for vann og avløp i planområdet. Videre
planprosess må sikre god dialog slik at Hias sine
nåværende og planlagte anlegg sikres.

Tas til orientering og oppfølging i den videre prosessen.

19/3110-29

Hedmark fylkeskommune

Fylkeskommunen er særlig opptatt av «det
gamle» sentrumsområdet, kvartalsstrukturen fra
den første byplanen. Legger særlig vekt på byens
identitet, kulturvernfaglige forhold som målestokk
og formingsdetaljer, og bokvalitet i sentrum.
Mener planprogrammet er for lite konkret og gir
for svake føringer for planleggingen. Konkrete
problemstillinger vedr. for eksempel

Uttalelsen tas til orientering og vurdering i den videre
planleggingen. Det gjøres noen mindre justeringer i
planprogrammet. Har ikke mottatt uttalelse fra Norsk
Maritimt Museum.

byggehøyder, bomiljø og kulturminnevern burde
vært beskrevet. Føringer for veiingen av de ulike
hensyn og valg av kvaliteter i planleggingen
burde vært gitt. For eksempel nærmiljøkvaliteter,
tilgang til gode utearealer og grønnstruktur.
For uttalelse om eventuelle kulturvernfaglige
forhold ved inngrep i strandsonen har
fylkeskommunen oversendt saken til Norsk
Maritimt Museum, som vil avgi egen uttalelse.
Fylkeskommunen fastslår at bebyggelse i tråd
med Hamars første byplan er av nasjonal verdi,
og at føringer ligger i Riksantivarens NB-register.
Det er avgjørende at byens preg fra den første
byplanen tas med videre.
Fylkeskommunen anbefaler å innarbeide
detaljeringsnivået fra eksisterende sentrumsplan,
slik at en i mindre grad må utarbeide
reguleringsplaner for nye tiltak. Mulighetene for
fortetting må vurderes kvartalsvis. Oppfatter at
kommunen har varslet oppstart av kulturvernplan
for hele Hamar.
Fylkeskommunen ønsker å delta aktivt i
planprosessen.
19/3110-30

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen forventer at relevante føringer fra
nye Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging legges til grunn for
planarbeidet, samt Rikspolitiske retningslinjer for
barn og planlegging.
Fylkesmannen viser til betydningen av bred
medvirkning og involvering av barn og unge i
planleggingen. Viser til erfaringer fra City Impact
District i Stavanger.
Det er positivt at utviklingen i sentrum ses i
sammenheng med utviklingen i tilgrensende
områder. Fylkesmannen forventer at det

Dette har blitt forandret etter at planprogrammet ble lagt
på høring. Sentrumsplanen skal ta for seg kulturvern og
kulturminner innenfor sentrumsplanens
varslingsområde. Kommunen presiserer dette i
planprogrammet.
Innspillet tas til orientering og følges opp med mindre
justeringer i planprogrammet.

avgrenses en indre sentrumskjerne og legges
grunnlag for fordeling av funksjoner mellom
sentrumskjernen og de ulike delområdene i
Hamar by.
Fylkesmannen forutsetter at framtidig
arealdisponeringer i tråd med de krav som følger
av Forskrift om konsekvensutredning.

Det informeres om relevante forskningsrapporter
om byutvikling, transport, varehandel mm.
19/3110-31

Knut Nesheim

Nesheim er grunneier i Vestre gate 31 og driver
langsiktig restaurering og tilbakeføring av
eiendommen, i tråd med reguleringsformålet, som
er bevaring av kulturminne. Han maner til
forsiktighet og langsiktighet i fortetting av den
historiske byen, og villaområdene nord for
Grønnegata og i Vestbyen spesielt.

Innspillet tas til orientering og oppfølging i den videre
planprosessen.

19/3110-32

Byentusiastene

Byentusiastene har detaljkunnskap om gjeldende
kommunedelplan for sentrum. En konstaterer at
verdigrunnlaget for planen fra 1995 og pågående
planprosesser er nokså like og truslene mot et
vitalt sentrum er tilnærmet de samme nå som da.

Innspillene tas til orientering og delvis justeringer i
planprogrammet.

Det savnes evaluering og drøfting av hvilke
erfaringer kommunen har med å følge opp de
ulike rammer og føringer som er nevnt i
planprogram og kunnskapsgrunnlag. En peker
spesielt på kommunens utøvelse av «tvilsomt
skjønn» i noen kontroversielle reguleringssaker.
Byentusiastene mener at planprogrammet bør
legge opp til at følgende skal inngå i planarbeidet:
- Knesetting av at detaljreguleringsforslag som er
i strid med planprogrammets intensjoner for ny
sentrumsplan eller er i strid med gjeldene

Kommunedelplan for sentrum av 1995, ikke
fremmes til behandling.
- Kommunens rolle som initiativtaker og
virkemiddelaktør.
- Tydeligere behandling av løsninger for kulturell
verdi og fortsatt bruk eller egnet ny bruk av
bygninger
- Drøfting av byplanfaglige metoder
- Vurdering av Scenarioer for byutvikling i Hamar
mot 2074

19/3110-33

Hedmarken Natur og
Ungdom

Natur og Ungdom mener byplanen må legge til
rette for at kommunen blir et nullutslippssamfunn
raskere enn målene i klima og miljøplanen. Det
foreslås mange viktige miljøprosjekter, hvorav
disse er mest aktuelle for arealplanen for
sentrum:
Mer sykling: Strandgata til gate for gående,
syklende og kollektiv, gjennomgående
sykkelvegnett, sykkelparkering, bysykler
Mer grønt, natur og dyrking i byen:
Åttemetersplanet til grøntområde, mer natur i
byen, bevare Tjuvholmen, Klukhagan, Åkersvika
og Ankerskogen, redusere parkeringsarealer til
fordel for grønt
Krav til bebyggelse: solceller, grønne tak, strenge
miljø- og klimakrav til bygg og byggeprosess.
Jernbane: vestalternativet.

Ungdom må involveres i det videre planarbeidet.

Innspillene tas til orientering og vurdering i det videre
planarbeidet.

19/3110-34

Øystein Waag

Waag foreslår at Hamars byplan fra 1848
hensyntas, og at det lages en etappevis
utviklingsplan for hele varslingsområdet.
Waag fremmer innspill vedr. framtidig
jernbaneløsning der alternativ øst anbefales,
lokalisering av sykehus og styrking av
grønnstruktur mm.

Innspillene tas til orientering.
Innspillene om jernbane overføres til behandlingen av
jernbanesaken, der det forventes en høringsrunde på
planforslag med det første.

Anbefaler flere grunnlagsdokumenter til
planprogrammet.
Anbefaler opprettelse av et kommunalt/privat
utviklingsselskap for gjennomføring av
sentrumsplanen.

19/3110-50

Statens vegvesen

Ber om at utfordringer knyttet til innpendling tas
med som problemstilling i det videre arbeidet.
Ønsker en tydeliggjøring av fortetting og
transformasjon i sentrum. Vil at byen bygges
«innover».
Ber om at regulering av parkering innarbeides i
planprogrammet. Mener at arbeidet med
mobilitetsstrategi kan bidra til å synliggjøre
utfordringer og gi bedre forståelse for nødvendige
grep i transportsystemet.
Mener at det videre planarbeidet må ha fokus på
sammenheng mellom arealbruk og bærekraftig
mobilitet.
Statens vegvesen mener at planprogrammet gir
gode føringer for det videre arbeidet i
sentrumsplanen.

Innspillene tas til orientering og vurdering i det videre
planarbeidet. Delvis justering i planprogrammet.

19/3110-10

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Truls Pedersen
26. september 2019 09:32
Fellesbruker Postmottak Hamar
Tilbakemeldinger ny sentrumsplan

Kategorier:

Jo

I utarbeidelsen av nye planer bør Mjøsa vektlegges i mye større grad, også i sentrumsplanen.
Mjøsa, og byens direkte tilknytning til den gjør oss unike. Dette er et uutnytta potensiale, og noe vi må ha fokus på.
Hadde håpet strandsonen fikk et litt større fokus i planen, og at beskrivelsen av at Mjøsa er en del av sentrum. En ting er tilgangen til Mjøsa fra sentrum, en
annen er tilgangen fra Mjøsa og inn. Rett og slett en tilrettelegging for at Mjøsa er en naturlig innfartsåre til byen.
Vi er den eneste Mjøsbyen som har denne direkte koblingen mellom sentrum og Mjøsa.
Vi er ikke bare EN mjøsby, vi er mjøsbyEN.
Mvh
Truls Pedersen
Produsent, Kultur og frivillighet
Hamar kommune
Tel. 415 475 13
www.hamar.kommune.no

19/3110-13

Hamar kommune
Postboks 4063
2306 HAMAR

Vår dato: 08.10.2019
Vår ref.: 201909704-2
Arkiv: 323
Deres dato: 04.09.2019
Deres ref.: 67614/19

Saksbehandler:
Susan Solbrå
1

Varsel om oppstart og høring av planprogram - Ny sentrumsplan for
Hamar kommune - Hedmark
Vi viser til varsel om oppstart datert 4. september 2019.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i
nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges
med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i
planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på
www.miljøkommune.no, www.miljøkommune.no og www.norskvann.no.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.

Side 3

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Susan Solbrå
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

19/3110-16

Sentrumsutvikling i Hamar.

En kommentar fra Hamar idrettsråd.

Hamar kommune har bedt om innspill til arbeidet med «sentrumsutvikling i Hamar». Idrettsrådet har
stor forståelse for at tilgangen til tomteareal i sentrum er veldig liten og at det setter en del
begrensninger i muligheten til å utvikle sentrum. Selv om det er klart uttalt i planutkastet at blågrønne strukturer verdsettes, er vi usikre på om det i praksis får gjennomslag i utviklingen av et
funksjonelt sentrumsområde.
Hamar har i en lengre periode bygd ut store arealer. I et bysentrum der det ikke har vært store arealer
tilgjengelig, har muligheter for ny bebyggelse vært begrensede. Derfor har det vært nødvendig å se på
de områdene som har vært tilgjengelige, nemlig friområdene. Det har stadig vært framstøt for å
bebygge (nedbygge) de grønne områdene i byen. Dette har medført et press på disse områdene som
stadig har blitt redusert i omfang.
Ved siden av de rent estetiske verdiene av friområdene, spiller slike områder også en stor rolle for
barns aktiviteter og folks trivsel i et urbant område. Hamar sentrum har en rekke «grønne» områder
som bør tas vare på for folks velbefinnende i sentrum. Med utkastet til sentrumsutvikling er det lagt
vekt på fortetting av bebyggelsen. Vi er klar over at dette er fremmet som en forutsetning i tidligere
planer. Vi håper imidlertid at utviklingen av Hamar sentrum vil spare det som er igjen av
friområder/grønne områder. En by med større og mindre grønne områder vil, slik vi ser det, være
med på å øke trivselen i et bymiljø for både store og små innbyggere.
Hamar 8.10.2019.
For
Hamar idrettsråd
Harald Brekke

Postadresse:
postboks 1048
2305 Hamar

www.hamarir.no

Org.nr.: NO 915 855 423

Postadresse:
postboks 1048
2305 Hamar

www.hamarir.no

Org.nr.: NO 915 855 423
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Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

21.10.2019
19/03176-2
19/3110

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram for ny sentrumsplan for Hamar i Hamar kommune
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 4. september 2019.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler.

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Vi forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har
et særlig ansvar for at mineralressurser blir tatt hensyn til i saker etter plan- og
bygningsloven. Et mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i
framtida, herunder å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som
utelukker framtidig utnyttelse.
Sentrumsplanen, som skal sikre et attraktivt og levende sentrum, berører ikke
forekomster av mineralske ressurser. DMF har derfor ingen merknader til varsel om
oppstart av planarbeid og høring av planprogram for ny sentrumsplan for Hamar.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Rut Helene Langebrekke Eikeland

seksjonsleder

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Rut Helene Langebrekke Eikeland

Motta kere:
Ha ma r kommune

Pos tboks 4063

2306 Ha ma r

Kopi ti l:
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Dato: 23.10.2019
Saksref: 201913361-2
Deres ref.: 19/3110(7)
Side: 1 / 2

HAMAR KOMMUNE
Postboks 4063
2306 HAMAR

Vår saksbehandler: Gudrun Cathrine Laake
Telefon:
Mobil: +47 91655127
E-post: Gudrun.Cathrine.Laake@banenor.no

Hamar kommune - Oppstart av planarbeid og planprogram på høring - Ny sentrumsplan for
Hamar - Uttalelse
Vi viser til brev datert 04.09.2019.
Bane NOR som jernbanemyndighet mener:
Den skisserte framdriften innebærer at kommunedelplanen for jernbanen med stasjonsplassering
vil kunne være vedtatt før vedtak av sentrumsplanen. Eventuelle innsigelser kan endre dette. Bane
NOR anbefaler at vedtak av sentrumsplanen avventer endelig fastsettelse av stasjonsvalget. Å
vedta sentrumsplanen uten at stasjonsplasseringen er endelig avklart kan gi store konsekvenser
som kan påvirke både jernbaneprosjektet og utvikling av byen på en uheldig måte.
Uavhengig av hvilken plan som vedtas først, vil stasjonen bli liggende der den er i størstedelen av
sentrumsplanens skisserte planperiode. Bane NOR forutsetter at det vil være mulig å gjennomføre
mindre kapasitetsøkende tiltak på og ved Hamar stasjon i påvente av den økte kapasiteten en ny
stasjon vil gi. Vi har per i dag ikke en samlet oversikt over aktuelle tiltak, men forlengelse av
persontunnelen fram til mellomplattformen mellom spor 4 og 5, oppgradering av plattform, justering
av spor og forlengelse av uttrekkssporet nord for stasjonen er eksempler på tiltak vi vil vurdere.
Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes
i vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veilederfor-god-planlegging/ og i vårt tekniske regelverk:
http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/
Vi forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til
reguleringsplan.
Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er
behov for avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.
I tillegg har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har behov for å ivareta
sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere.

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK
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Bane NOR som grunneier har følgende merknader til planforslaget:
Bane NOR har store eierinteresser innenfor det varslede planområdet. Bane NOR som grunneier
ønsker å være tett involvert gjennom hele planprosessen. Vi ønsker god dialog både for å ivareta
eksisterende stasjon, som ligger sentralt i angitt planområdet og for å sikre en god utvikling av de
av våre arealer som blir frigitt til byutvikling.
Bane NOR Eiendom er opptatt av at arealavklaringene i de berørte områdereguleringsplanene
videreføres slik at utviklingspotensialet ivaretas. Det må framgå av planen at
områdereguleringsplan for Strandsonens sentrale deler, godsområdet, Espern bru og
jernbaneverkstedet og områdereguleringsplanen for Hamar stasjon kollektivknutepunkt fortsatt skal
gjelde.
Siden vi er tett involvert også i andre pågående planprosesser, slik som områdereguleringsplan for
Espern bru og jernbaneverkstedet, samt områderegulering for Tjuvholmen tydeliggjør dette
viktigheten av et godt og tett videre samarbeid med kommunen.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Gudrun Cathrine Laake
senioringeniør
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Høringssvar fra Hamar biskop - Ny sentrumsplan for Hamar
Viser til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Ny sentrumsplan i
Hamar, mottatt 10.9.2019.
Jf. Kirkeloven § 21 skal biskopen uttale seg i saker som påvirker kirkene og deres
omgivelser. I tillegg kan Hamar bispedømmeråd uttale seg før kommunen gjør vedtak, jf.
Plan- og bygningsloven kapittel 11 og 12. I mottatte planprogram for kommunedelplan 20202032, ligger Hamar domkirke innenfor planens fokusområde, som avgrenses midt i
bispegårdshagen bak kirken. Hamar bispegård og Hamar krematorium ligger utenfor
planområdet.
I planprogrammet kap. 3.7 fremgår det at «Ny sentrumsplan skal avklare spørsmålet om
bevaring av kulturminner og kulturmiljøer i sentrum, og avløse kulturminneplanen for det
geografiske området den dekker. 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 (…).
Hamar domkirke ble tegnet av Herman Schirmer og oppført i 1866. Den er bygget i mur med
pusset tegl, rundbuete middelalderformer og tårn i vest. Kirken har vernestatus listeført som
særlig bevaringsverdig og skal behandles like varsomt som en fredet kirke. Jf. Rundskriv
T3/2000 (Kirkerundskrivet) skal Riksantikvaren gi biskopen råd i saker som påvirker
kirkebygget, mens fylkeskommunen gir råd om tiltak som påvirker kirkens omgivelser.
I Hamar by har domkirken en sentral plassering. Aksen fra kirken går ned gjennom
kirkebakken, over Stortorget og videre ned mot Mjøsa og skibladnerbrygga. I enden av
alléen øst for kirken ligger Høgskolen i Innlandets Campus Hamar, som if. planprogrammet
skal styrkes som del av Hamar sentrum. Domkirken er bygget på et av byens få topografiske
høydedrag, noe som gir den en naturlig og tydelig plassering i byen og byplanen. Slik har
den i seg selv en opplevelsesverdi. Etter etableringen av Hamar kulturhus på Stortorget, har
vi også sett en positiv utvikling i samarbeidet mellom kirken og byens øvrige kulturliv, ved at
domkirken oftere enn før benyttes til konserter og kulturarrangementer.
Hamar biskop ønsker derfor ingen barrierer i aksen mellom domkirken og Stortorget/Mjøsa.
Videre fremgår det av planprogrammets kap. 3.8 at «Det skal også vurderes justering av
byggehøyder, slik de er vist i sentrumsplan fra 1995, der mål om fortetting innenfor 5Postadresse:
Postboks 172
2302 HAMAR

E-post: hamar.bdr@kirken.no
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Org.nr.:818 066 872
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Telefaks:

Saksbehandler
Britt Agnete Enemo
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minuttersbyen må veies mot påvirkning av solforhold, estetikk, kulturminner og opplevelse
av bykvalitet».
I henhold til Kirkerundskrivet, skal en kirkes arkitektoniske virkning i forhold til omgivelsene
ivaretas på en estetisk god måte i planlegging og forvaltning. Eksisterende og verdifulle
visuelle trekk og kulturminner skal inngå som premisser. En by er i stadig endring, den
utvikles og endrer karakter, men i byutviklingen er det samtidig viktig å ivareta kvaliteter ved
det eksisterende, noe Hamar domkirkes særpreg må sies å være. Dersom det eks. oppføres
bygg i nærheten av domkirken med for stor maksimumshøyde, vil dette redusere
domkirkens virkning som signalbygg. Dette kan Hamar biskop ikke akseptere og ber derfor
om at den nye sentrumsplanen ivaretar domkirken som landemerke og signalbygg i byen.
I tillegg er det noe usikkerhet knyttet til hva området bak domkirken, mellom kirken og
bispegårdshagen, egentlig er avsatt til. Området benyttes nå til både parkering,
gjennomkjøring og som snuplass, og vi opplever at dette skaper trafikale utfordringer og
trafikkfarlige situasjoner. Hamar biskop ber om at det i den nye sentrumsplanen utarbeides
en bedre løsning for dette området.

Med vennlig hilsen

Solveig Fiske
biskop

Britt Agnete Enemo
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Ny sentrumsplan for Hamar - høring av planprogram - uttalelse
Viser til mottatte varsel om oppstart av planarbeid for Hamar sentrum.
Forsvarsbygg uttaler seg i denne type saker med et utgangspunkt å skulle ivareta forsvarssektorens
arealbruksinteresser.
Forsvarsbygg tar varselet til etterretning. Vi forbeholder oss retten til å komme med en uttalelse til
planforslaget når dette foreligger, dersom det skulle vise seg å ha konsekvenser for Forsvarets eiendom,
virksomhet eller arealbruksinteresser.

Heidi Skjæret Pedersen
Leder fag og prosjekt
Forsvarsbygg eiendomsforvaltning region øst

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
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Postboks 4063
2306 HAMAR
Anne Helga Gaustad
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Vår ref./Arkivkode
KRM/ 19/485 /19/7103

Saksbehandler
Kristin Manum, tlf: 928 00 146
kristin.manum@hias.no

Dato
25.10.2019

Uttalelse til oppstart av ny sentrumsplan for Hamar
Hias viser til brev fra Hamar kommune – Plan og byggesak vedrørende oppstart av planarbeid og
planprogram på høring – ny sentrumsplan for Hamar.
Hias har ledningsanlegg og pumpestasjoner både innenfor fokusområde og varslingsområde.
Hias har ansvar for overføringsnettet for vann og avløp som har stor betydning for å kunne
betjene regionen med vann- og avløpstjenester. Traseer og løsninger for dette ledningsnettet er
resultat av grundig planlegging.
Hias sine eksisterende og planlagte anlegg må ivaretas i det videre planarbeidet. For å kunne
ivareta hensynet til eksisterende og planlagte anlegg innen vann og avløp er det viktig med god
dialog i det videre arbeidet med sentrumsplanen. Hias må komme inn i en veldig tidlig fase av
planarbeid som er i nærheten av eller berører Hias sine anlegg.
Vedlagte kart «Kommunedelplan_vann_fremtidig_situasjon» og
«Kommunedelplan_avløp_fremtidig_situasjon» viser Hias sine eksisterende og planlagte anlegg i
området. Merk at noen anlegg som er angitt som planlagte er i dag under bygging eller ferdig
bygd. Det kan også være noe endringer i plassering og trase enn det som er vist i kartene. Ved
behov kan vi oversende mer detaljerte opplysninger om våre eksisterende og planlagte anlegg.
Med hilsen
Hias IKS
Kristin Manum
forvalter ledningsnett
Dette brevet er elektronisk godkjent og kommer derfor uten signatur.

Vedlegg:
Kommunedelplan_vann_fremtidig_situasjon
Kommunedelplan_avløp_fremtidig_situasjon

Hias IKS • Postboks 4065, 2306 Hamar • Telefon:459 75 500 • post@hias.no • www.hias.no
Bank: 1822 21 78432 • Organisasjonsnr.: NO 947 293 265 MVA
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Sak. nr. 19/7528 - 3
Saksbeh. Elise Bringslid Tlf. 62544537/ Magne Kvam/May-Tove Smiseth

Hamar, 25.09.2019

Svar - Ny sentrumsplan for Hamar - oppstart av planarbeid og
planprogram på høring
Det vises til brev datert 04.09.2019 med varsel om oppstart av planarbeid for
kommunedelplan 2020-2032 – Hamar sentrum, og høring av planprogram. Frist for uttalelse
er 26.10.2019.

Planfaglige forhold
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvikling i Hamar sentrum som fremmer
trygghet, inkludering, miljøvennlige valg, et rikt næringsliv, kunnskap og innovasjonskraft.
Hamar skal bli «innlandets urbane hjerte», med innbyggere som trives i sentrum og har grunn
til å være stolte av byen sin. Hamar skal bli en av landets beste kommuner for barn og unge.
Sentrum skal bli et attraktivt bo-område, med boliger og byrom av høy kvalitet. Blå og grønne
strukturer skal styrkes, og utvikling av områdene rundt sentrum skal bidra til å styrke
bystrukturen. Planen skal bygge videre på byens historiske identitet, og sentrum skal være et
attraktivt sted for handel og næringsliv.
Målet om å ivareta kvaliteter som fremmer livskvalitet og næringsliv i utviklingen av den
urbane byen, er i tråd med målet i statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og
transportplanlegging om at «Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse miljø og
livskvalitet».
Etter fylkesdirektørens vurdering gir ikke forslag til planprogram klare nok føringer for
hvordan intensjonene skal ivaretas i planarbeidet. Planprogrammet er gjennomgående
generelt formulert, og utydelig med hensyn til retningsvalg, og prioriteringer. Målene om
kvalitet, attraktivitet og trivsel er generelt omtalt innledningsvis, uten at det er konkretisert
hva som skal vektlegges i planarbeidet for å nå disse målene. At kjent kunnskap blir nyttig, og
at det er aktuelt med noen utredninger, er kort og generelt omtalt under punkt 4 «Metoder
og analyser». Det framgår at byggehøyder i sentrum, bomiljø og kulturminnevern blir sentrale
tema, uten at planprogrammet synliggjør konkrete problemstillinger rundt dette, eller om noe
skal veie tungt i vurderingene. I kapitlene under punkt 3 i planprogrammet bør det
konkretiseres hvilke kvaliteter i byrom og i boforhold som kommunen mener bør søkes
ivaretatt i planarbeidet, for å nå målene. Bokvalitet har stor betydning for både fysisk og
mental helse, og er en faktor som kan være med på å forsterke eller redusere sosiale
helseforskjeller. I folkehelseloven heter det at kommunen skal fremme befolkningens helse,
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og bidra til å jevne ut miljø- og samfunnsforhold
av betydning for helse. Det er positivt at Hamar kommune ønsker å legge til rette for en
variert befolkningssammensetning i sentrum, for folk i alle livsfaser og med ulike ressurser.
Det anbefales å benytte kommunens eget oversiktsdokumentet på folkehelse som en del av
kunnskapsgrunnlaget i planprosessen, da dette gir en oversikt over Hamar kommunes
viktigste folkehelseutfordringer.
Med ønske om flere barnefamilier i sentrum blir utforming av nærmiljø med hensyn til gode
fritidstilbud, lek, rekreasjonsareal, støy, trafikk og luftkvalitet særlig viktig. Støy kan gi
helseplager og økt risiko for sykdom, og støyforhold er et viktig tema ved sikring av bokvalitet
for nye boliger. Tilgang til egnede utearealer, friområder og grønnstruktur har betydning for
helse og livskvalitet, og er spesielt viktig i fortettingsområder. Målet om sentrum som
attraktivt bo-område med boliger og byrom av høy kvalitet, tilsier at dette skal tillegges stor
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vekt ved vurdering av utnyttelsesgrad og avvikssoner fra støyretningslinjene, og det bør
framgå av planprogrammet.
I strategidokumentet «Helhetlig barne- og ungdomspolitikk i Hamar 2015-2025» er
medvirkning for barn og unge vektlagt, og det heter at Hamar skal bli best på
medvirkning for barn og unge. Det bør i større grad synliggjøres hvordan medvirkning fra
barn og unge skal håndteres i planprosessen.
Hamar skal fortsatt ha småbypreg og byens identitet skal ivaretas. Planprogrammet bør
synliggjøre hvilke konkrete kvaliteter i offentlige byrom og gaterom som dette dreier seg om,
og som planarbeidet skal søke å ivareta. Eksempelvis har sentrum en generell gatebredde på
12,55 m (20alen). Transportøkonomisk institutt har utredet gata som sosial arena, og funnet
at gater oppleves åpne og lyse når høyden på veggene i gata ikke er større enn bredden på
gata. Når høyden på veggene i gata er vesentlig større enn bredden, oppleves gata som smal
og lukket. Dette er kjent kunnskap i Hamar kommune, og beskrives blant annet i
Områdereguleringsplan for Vestbyen II, hvor det også er formulert at «Sterk identitet er et
viktig ledd i å skape et konkurransedyktig sentrum som foretrekkes av mange for å handle, bo,
arbeide, besøke og for etablering av nye virksomheter». Det ble i denne planen funnet
forsvarlig å tillate byggehøyde på inntil 5 etasjer, og konkludert med at: «Større etasjeantall
bør en være forsiktig med inne i kvartalstrukturen. Det er ikke noe mål at gatene skal oppleves
som trange og mørke».
Planprogrammet sier at kommunedelplan for klima og miljø 2019 -2030 skal være
førende for sentrumsplanarbeidet. De regionale vannforvaltningsplanene er tatt med
som regional rammebetingelse i kommunedelplan for klima og miljø 2019-2030. Det
legges dermed til rette for at hensynet til vannmiljø ivaretas i arbeidet med ny
sentrumsplan for Hamar.
Det bemerkes positivt at kommunen vil avlaste sentrum for gjennomgangstrafikk. Det skal
undersøkes hvordan «innfartsparkering kan bli et nav i en framtidsrettet mobilitetsstruktur».
Dette sammenfaller med målsettingen i kommunedelplan for klima og miljø. «Hamar skal ha
bilfrie soner i 2030. For å komme dit må det gjennomføres kontroversielle tiltak som
begrensede parkeringsmuligheter.»
I planarbeidet vil 0-alternativet settes til utvikling basert på gjeldende kommunedelplan.
Arealreservene for utbygging innenfor gjeldende plan bør beskrives i planprogrammet under
punkt 2.1 «dagens situasjon, utviklingstrekk».
For å sikre at sentrumsutviklingen sees i sammenheng med omgivelsene, varsles det oppstart av
planlegging for et større utredningsområde enn det man regner med at sentrumsplanen vil
omfatte når planen sendes ut på offentlig ettersyn. Vikingskipet, Disen bru og Espern inngår i
fokusområdet. Kommunen gir uttrykk for at sentrumsplanen må kunne vedtas selv om det
ikke skulle foreligge en beslutning i jernbanesaken. Beslutning i jernbanesaken vil imidlertid
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påvirke sentrumsplanen i stor grad. Valg at valg av alternativ øst vil måtte medføre
kanalisering av byutviklingen østover i overskuelig fremtid.
Kulturvernfaglige forhold
Automatisk fredete kulturminner:
Det er få kjente automatisk fredete kulturminner innenfor sentrumsplanens grenser, både
innenfor fokusområdet og varslingsområdet, slik den fremstår i dag. Man kan si at all
undergrunn stort sett er berørt og/eller utbygd og bearbeidet. Sjansen for å gjøre funn av
«nye» automatisk fredete kulturminner er liten. Det kan allikevel finnes mindre områder som
er uberørte, og man bør derfor ta høyde for funn. Varslingsplikten etter lov om kulturminner §
8, annet ledd, må innarbeides i sentrumsplanens bestemmelser.
Tjuvholmen tas nå inn i planleggingen av sentrum. Her ligger det en gravrøys med id.nr:42794.
Bestemmelser for automatisk fredete kulturminner: her bør kommuneplanens bestemmelser
gjelde uendret.
Med tanke på Mjøsas rolle som tidlig ferdselsåre, vil inngrep som skal foregå i strandsonen og
i vannet være av interesse for undersøkelser av automatisk fredete kulturminner av maritim
art, herunder fartøy og gjenstander tilknyttet fartøy (fartøy eldre enn 100 år etter
kulturminnelovens §14). Denne uttalelsen sendes derfor i kopi til Norsk Maritimt Museum
(NMM) som vil avgi egen uttalelse.

Nyere tids kulturminner generelt

Det er varslet oppstart av planarbeid for ny kulturminneplan og høring av planprogram for ny
sentrumsplan. Planprogrammet har vært lagt frem i regionalt planforum der det ble gitt
tilbakemelding i forhold til nasjonale, regionale og lokale kulturminneinteresser i Hamar
sentrum. Endelig plangrense er ikke satt. Byen skal nå planlegge for sin fremtid, det innebærer
også at en i arbeidene må sette rammene for bevaring av sin fortid.
Det er positivt at kommunen i planarbeidene for sentrumsplanen og kommunedelplan
for kulturminner legger til grunn at arbeidene skal bygge videre på Hamars historiske
identitet. Hamars småbyidentitet fastholdes særlig i byens målestokk. Hamar bærer med
seg viktig historie fra middelalder og utvikling opp gjennom tiden. Hamar er en av åtte
middelalderbyer i Norge. Av nyere historie kan nevnes moderne arkitektur som atriumsbebyggelse av høy kvalitet og fredet funksjonalisme.
Kunnskapsgrunnlaget for planlegging i Hamar kommune når det gjelder kulturarven er meget
stort, og det meste er innarbeidet i allerede i vedtatte planer. Kulturarven er en ikke fornybar
ressurs, og som felleskapets ressurs skal den alltid være en viktig premissgiver i forhold til
utbyggings-interesser og eiendomsutvikling. Hamars byplan av 1848 videreføres i
«sommerfuglplanen» og er tillagt nasjonal verneinteresse av Riksantikvaren og tatt inn i det
nasjonale NB-registeret. I planprogrammet under pkt. 1.2 Nasjonale føringer, er nevnt noen
nasjonale og en regional føring for planarbeidene. Fylkesdirektøren forutsetter at kommunen
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legger alle nasjonale og regionale rammebetingelser til grunn i sin planlegging, blant annet
Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer.
Fylkesdirektøren er tilfreds med at dersom påtenkte samspillende planprosesser ikke
kommer i gang, har kommunen gitt uttrykk for at nødvendige utredninger skal
gjennomføres for å kunne vedta en sentrumsplan.

Sentrumsplanen

Fylkeskommunens erfaring er at Hamars kulturarv i sentrum utfordres hele tiden av
utbyggingsinteresser gjennom stadige omreguleringer som setter til side vedtatte planforutsetninger. Dette gir liten forutsigbarhet, omstendelige og arbeidskrevende
prosesser for alle involverte.
I dag fastholdes forvaltningen av de historiske verdiene i sentrum gjennom sentrumsplanen og
kommunedelplan for kulturminner. Dagens sentrumsplan består av et hovedkart som
fastholder arealbruken. Det er gitt bestemmelser og retningslinjer, som sammen med tre
temakart og illustrasjoner viser muligheter for utforming. Alle disse egenskapene må også
innarbeides i ny kommunedelplan for sentrum, slik at det ikke blir nødvendig å utarbeide
reguleringsplan for hver eiendom ved mindre tiltak.
Byens målestokk, høyder og formingselementer er knyttet til Hamars første byplan, og
gir byen et distinkt preg som er signifikant også i dag. Denne identiteten er avgjørende å
ha med videre for eksempel kravet om brutte hjørneløsninger, som er så viktig for innslipp av lys til gatene, spesielt hvis etasjehøyden overgår tre etasjer.
Hamars sentrumsbebyggelse er et planlagt utbyggingsmønster med kvartaler med
fastsatte mål og formingsbestemmelser. Bebyggelse i tråd med Hamars første byplan er
av nasjonal verdi og føringer for planleggingen ligger i Riksantikvarens NB-register med
veileder, dette er videreført i kommuneplan og fylkesdelplan for kulturminner, og vil
være viktig for fylkeskommunen å følge opp i den videre prosessen.
Byen ble planlagt med kvartaler, plasser og gater som gav en lys og trivelig by i et
skrånende landskap som åpnet seg mot Mjøsa. Det er mye bevart av denne strukturen
og det er dette som må gi byen preg også i fremtiden. Da er det viktig å spille på lag med
de iboende forutsetningene som ligger i målestokk og utforming, som for eksempel
bygningshøyder og hjørneløsninger som ble gitt gjennom selve loven på den tiden Hamar
ble grunnlagt. Det utgjør en del av de nasjonale kulturverninteressene. Hensynet bak
lovbestemmelsene den gang var brannforhold, fremkommelighet og ønsket om en lys og
trivelig by. Ved å bryte naturlige prinsipper for utformingen ødelegges tydeligheten i
utbyggingsmønstret. Dette vil også kunne medføre at det over tid blir vanskelig å
overholde en konsistent og helhetlig byutvikling.
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I planprogrammet gir kommunen uttrykk for at «eierstruktur skaper lite lønnsomme
prosjekter». Vi vil påpeke at nettopp gammel eiendomsstruktur påvirker by-utformingen
og gir oppdeling og rytme til i bebyggelsen i tråd med strukturen som ligger der. Dette gir
også mulighet for harmonisk terrengtilpasning. Ny sentrumsplan bør legge til rette for
enkelt-gårdeiere som ikke skal utvikle hele kvartaler.
Der eiendomsstrukturen endres gjennom oppkjøp av hele kvartaler bør det i sentrumsplanens bestemmelser sikres at det stilles krav om variert arkitektur med innfyllings- og
påbyggingsprosjekter og ikke lange like blokker langs gatene. Det vil gi liten variasjon og
en kjedelig og monoton arkitektur, uten historiske spor som forteller noe om Hamars
utvikling. Ny sentrumsplan bør legge til rette for «innfill» og «onfill» i en målestokk
tilpasset bystrukturen. I Hamar er gammelt og nytt i dag integrert i bystrukturen uten at
målestokken er sprengt. I nyere tid er det ett unntak som er akseptert og det er
kulturhuset. Situasjonen der ble akseptert av Riksantikvaren fordi bygningen ligger mot
Stortorget, og at kulturhuset er en viktig offentlig institusjon.
Dagens kommunedelplan for sentrum er tuftet på et stort generelt analytisk grunnlag
som gjør planen svært god og holdbar. Vi er enig med kommunen i at planen er gammel
(1995), men fastholder at planen inneholder svært mange kvalitetskrav som den nye
sentrumsplanen også må ha med seg. Den nye sentrumsplanen må som dagens plan
inneholde historiske hensyn når det gjelder typologi, topologi, morfologi og ikonografiske
trekk i byen.
Fylkesdirektøren vil poengtere viktigheten av kvadraturen og det historiske sentrum, og at det
må bli en målestokktilpasset «innfill»-utbygging i det historiske sentrum som ikke forutsetter
rivning og ikke undertrykker målestokken som finnes i harmoniske bygningshøyder,
gatebredder og plasser. Vi ser Hamar som en åpen, lys, trivelig by med harmoniske
overganger mellom gammelt og nytt, og som åpner seg mot Mjøsa. Det er en positiv og
folkelig stemning i byen når det gjelder de småbykvalitetene Hamar har som er knyttet til
nettopp dette. Hamar er en «murby» og det er noe vi vil oppfordre kommunen til å vektlegge
videre, samtidig som vi må verne om de trehusmiljøene vi har. Kunnskapen som ligger i
eksisterende plangrunnlag må utnyttes så langt som mulig, og intensjonene som ligger i
kommuneplanbestemmelsene må følges opp i ny sentrumsplan.
Hamar kommune gir uttrykk for i planprogrammet at «utbyggere opplever at dagens
sentrumsplan er for streng», og at en i gjennom «ny kommunedelplan for sentrum skal se
sentrumsutviklingen i en større sammenheng og fange opp trender og utviklingstrekk som
vil påvirke sentrum». I planprogrammet gis det ingen signaler om hva dette egentlig betyr
for planarbeidene som skal settes i gang. Når utbyggere gir uttrykk for at de opplever at
dagens planverk er for strengt, må dette ikke bety at kommunen vil legge til rette for
lettere å nå frem med rivesaker og på den måten mister det helhetlige grepet om
byutviklingen. Byutvikling og eiendomsutvikling er ikke det samme, og ofte er det
interessekonflikter mellom private ønsker og behov for ivaretakelse av kulturarv. For
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eiendomsutvikling kan andre hensyn som f.eks økonomi spille en større rolle og
kommunen må derfor ha et en plan hvor de ulike hensynene er ivaretatt gjennom
planprosessen. Av erfaring vet vi at det lett oppstår interessekonflikter mellom privat
eiendomsutvikling og forvaltning av kulturarven. Slik vil det også bli i fremtiden. For
forutsigbarheten for alle er det da viktig at kommunen er tydelig på hva som skal
vektlegges når eiere ønsker å utvikle sine eiendommer i strid med lokal, regionale og
nasjonale kulturminneinteresser. Å rive er definitivt og ødelegger muligheten for å kunne
skape en helhetsløsning som også har historisk utvikling intakt. Erfaringen er jo at en
angrer ikke på bygninger som har fått stå, men på bygninger som er blitt revet. Dette har
Hamar også erfart tidligere gjennom rivning av viktige institusjons-bygninger i byen.
Den politiske forankringen av arbeidet med sentrumsplanen underveis må være sterk. Det bør
drøftes muligheter og rammer for utvikling og forvaltning fra kvartal til kvartal med angivelse
av etasjeantall og bestemmelser som gir god forutsigbarhet for alle. Planlegging for Hamar
sentrum må legge til rette for en helhetlig, formålstjenlig og menneskelig by-utforming.
Gjennom bevaring skapes ofte en variert arkitektur som støtter opp om sine omgivelser, det
gir sjelden en uinteressant arkitektur som reduserer sine omgivelser. Hamar bør bli et
attraktivt mål å besøke bare i kraft av sine byrom og sine bykvaliteter.

Kommunedelplan for kulturminner

Det er positivt at kommunen nå varsler oppstart av en kulturminneplanen som skal omfatte
hele kommunen. Dette er noe fylkeskommunen lenge har oppfordret til. Hamar er både en
bykommune og en landkommune, som har både fellesinteresser og interessemotsetninger i
overgangsområdene. Det er henvisninger til kommunens kulturvernplan flere steder i
planprogrammet. Etter det vi forstår varsles igangsetting av planarbeid med ny
kulturminneplan som skal dekke hele kommunen, mens ny sentrumsplan skal ivareta
forvaltningen av kulturarven i sentrum. I dag forvaltes nasjonale, regionale og lokale
kulturminneverdier i deler av sentrum gjennom kulturminneplanen, som igjen når det gjelder
kvartalsstrukturen viser til sentrumsplanen. Sentrumsplanen er utviklet med en
detaljeringsgrad som ivaretar alle interesser for eksempel i en ordinær byggesak i tråd med
planen. Det er derfor i dag ikke krav om reguleringsplan dersom byggetiltak er i tråd med
bestemmelsene. Dette er en stor fordel for gårdeiere som vil ta vare på sine bygninger uten å
rive, og for eksempel vil satse på et innfyllingsprosjekt. Intensjonene som ligger i
kommuneplanbestemmelse §§ 2.10 og 19.5 må følges opp i arbeidet med ny
kommunedelplan for kulturminner.
I klima og miljøsammenheng er bevaring av eksisterende bebyggelse et viktig positivt bidrag.
Dette er bebyggelse som allerede har tatt klimaavtrykket. Dersom en river og bygger
tilsvarende nytt tar det 100 år før dette slår positivt ut i et klimaregnskap.

Alternativsvurderinger

Planleggingen nå skal vise vurderinger av alternativer hvor effekten av forskjellige endringer/
transformasjonsgrader skal synliggjøres. Dette må bety at forskjellige alternativer på en eller
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annen måte må visualiseres, der rivning og byggehøyder og øvrige konsekvenser for
kulturarven blir tydelig. 0-alternativet tar utgangspunktet i gjeldende kommunedelplan. Uten
at det rives historiske bygninger innenfor dagens sentrumsplan er det plass til over 30.000 m2
gulvareal med sentrumsplanens oppgitte byggehøyder. Det bør i planarbeidene nå vurderes
om ledige tomter i kvartalsstrukturen skal utnyttes før det aksepteres rivning av
bevaringsverdig bystruktur.
Fylkesdirektøren ønsker å fremheve at vi gjerne vil delta aktivt i planprosessen.

Med vennlig hilsen
Kristin Ryen Reithaug
ass. fylkessjef
Samferdsel, kulturminner og plan
Elisabeth Seip
kulturvernleder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Kopi til:
Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
Statens vegvesen - Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER
Norsk Maritimt Museum
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Gunhild Haugum, 62 55 11 91

Merknader til varsel om oppstart og høring av planprogram for
kommunedelplan for Hamar sentrum
Vi viser til brev datert 04.09.2019 med varsel om oppstart av arbeidet med ny sentrumsplan for
Hamar. Planprogram for planarbeidet legges samtidig ut på høring.
Planprogrammet ble presentert i Regionalt planforum for Hedmark 18.09.2019.
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2018. Arealdelen legger nye føringer for sentrumsutviklingen
i Hamar, noe som gjør at det er behov for å revidere gjeldende sentrumsplan fra 1995. Formålet
med sentrumsplanen er å legge forutsigbare rammer for videre utvikling av et attraktivt sentrum
med boliger og byrom av høy kvalitet, samtidig som det skal tilrettelegges for at flere kan bo i
sentrum. Det skal tilrettelegges bedre for myke trafikanter, og blå og grønne strukturer skal styrkes.
Planen skal bygge videre på byens historiske identitet og skal gi bestemmelser for kulturminner og
kulturmiljøer i sentrum.
Revisjon av sentrumsplanen skal sees i sammenheng med flere andre pågående planprosesser;
kommunedelplan for intercity dobbeltspor gjennom Hamar, miljø og klimaplan, kulturplan,
mobilitetsplan og kulturvernplan. Det pågår også flere reguleringsprosesser i sentrum av Hamar.
Merknader
Fylkesmannen viser til nye Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som ble
vedtatt i mai 2019. Vi forventer at relevante føringer her legges til grunn i planarbeidet. Vi viser
særlig til kap 3 Bærekraftig areal- og transportutvikling og kap 4 Byer og tettsteder der det er godt å bo og
leve. Her går det blant annet fram hvilke forventninger regjeringen har til sentrumsutvikling i byene
våre.
Prosess
Det er gjort et omfattende forarbeid og utarbeidet et eget kunnskapsgrunnlag som er lagt til grunn
for utarbeiding av planprogrammet. Planprogrammet gir en god oversikt over de føringer som ligger
i gjeldende planer og strategier når det gjelder sentrumsutvikling i Hamar.

E-postadresse:
fminpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 987
2604 Lillehammer

Besøksadresse:
Gudbrandsdalsvegen 186,
Lillehammer
Parkgata 36, Hamar

Telefon: 61 26 60 00
www.fylkesmannen.no/in
Org.nr. 974 761 645
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I forarbeidet til planoppstarten er det lagt vekt på tidlig og åpen medvirkning. I henhold til
planprogrammet skal det utarbeides en kommunikasjonsplan med konkrete tiltak for medvirkning.
Bylaben i sentrum av Hamar vil bli brukt som en viktig fysisk arena for medvirkning.
Fylkesmannen mener at kommunen gjennom utarbeiding av en kommunikasjonsplan kan få et godt
verktøy for å sikre medvirkning i planprosessen. Denne må legge vekt på involvering av alle brukerog interessegrupper i Hamar sentrum. Vi tenker da særlig på barn og unge, og andre grupper som
trenger særskilt tilrettelegging for å kunne delta i planprosessen.
Fylkesmannen vil videre trekke fram betydningen av å engasjere beboere, gårdeiere, handelsstand
og andre næringsdrivende i sentrum. God lokal forankring og bredt eierskap til planer og strategier
er avgjørende for en vellykket planprosess og gjennomføringsfase. Vi viser forøvrig til det nasjonale
pilotprosjektet City Impact Districts i Stavanger, en modell for samarbeid mellom
gårdeiere/grunneiere, handel, næringsliv og det offentlige, for å utvikle attraktivt sentrum for ulike
brukergrupper. Resultater her kan ha relevans også for det arbeidet Hamar er i gang med.
Varslingsområde
I planprogrammet er det vist to planavgrensninger. Utredningsområdet for planarbeidet er større
enn det kommunen regner med at sentrumsplanen vil omfatte når den legges ut til høring.
Fylkesmannen mener det er positivt at utvikling av sentrumsområdet sees i sammenheng med
utviklingen i tilgrensende områder. Ulike delområder innenfor planavgrensningen har ulike
funksjoner, og det er hensiktsmessig å se disse i sammenheng i planarbeidet. Vi forventer at
kommunen definerer og avgrenser en indre sentrumskjerne og legger føringer for framtidig
fordeling av funksjoner mellom sentrumskjernen og de ulike delområdene i Hamar by.
Plantema
Følgende tema er prioritert i planarbeidet:
 Kvaliteter i sentrum – levende sentrum – sette mål for god byutvikling
 Boligbygging og bokvalitet – øke boligbyggingen i sentrum
 Bystruktur, randsoner og sammenhenger
 Mobilitet, gatebruk og byrom
 Blå og grønn struktur
 Næringsliv, kultur og opplevelse i sentrum
 Kulturminner og kulturmiljøer
 Utbyggingsrammer og utbyggingspotensiale
 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
Fylkesmannen mener at planprogrammet har tatt inn mange relevante tema for revisjon av
sentrumsplanen. Hamar bysentrum skal utvikles som en kompakt by og potensialet for fortetting i
sentrum skal vurderes. Dette er i tråd med de føringer som ligger i Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Bysentrum skal utvikles som et levende og attraktivt sted. Vi forventer at hensynet til barn og unge
ivaretas gjennom planarbeidet, og viser i den forbindelse til Rikspolitiske retningslinjer for barn og
planlegging.
Støy er et viktig tema ved utvikling av attraktive bysentrum. Fylkesmannen forventer at tiltak for å
redusere støy utredes. Dette er naturlig å se i sammenheng med målsettingene om utvikling av
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attraktive gaterom, gode uterom og møteplasser, og tilrettelegging for gående og syklende i
sentrum.
Fylkesmannen ser positivt på at klimatilpasning er et eget tema i planarbeidet, og at dette sees i
sammenheng med etablering av ny grønn og blå struktur i sentrum.
Fylkesmannen minner om at samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i
kommunedelplanen på grunnlag av vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. plan- og
bygningsloven §§ 3-1 pkt. h og 4-3. Dette skal også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av
klimaendringer. Vi forutsetter at Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling blir lagt til grunn. Risiko- og
sårbarhetsanalyser skal utformes i tråd med veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap – samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging.
Kommunen må påse at planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og at
tiltak ikke fører til fare eller vesentlig ulempe for grunn, jfr. plan- og bygningsloven § 28-1. Vi
forutsetter at føringer gitt i lovverk og forskrifter blir overholdt.
Forholdet til Forskrift om konsekvensutredning er ikke omtalt i planprogrammet. Fylkesmannen
forutsetter at forslag om framtidig arealdisponering utredes i tråd med de krav som følger av
forskriften.
Andre innspill
Det finnes mye forskningsbasert materiale, rapporter og prosjekter som vil være relevant for
kommunen når det gjelder strategier for utvikling av bysentrum. Her er noen forslag til aktuelt
erfarings- og bakgrunnsmateriale:
Regjeringens temaside om by- og stedsutvikling: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommunerog-regioner/by--og-stedsutvikling/id1235/
Vitalisering av sentrum NIBR (2018): Studien kartlegger og beskriver konkrete tiltak og arbeidsmåter i
fire byer basert på intervjuer med sentrale byutviklingsaktører.
Kunnskapsstatus TØI – Her finnes flere rapporter om byutvikling og bytransport.
Levende lokaler, DOGA – Prosjekt om sentrumsutvikling
Om utviklingen innen varehandel:
https://www.regjeringen.no/contentassets/b6e5521218e8498d8f06a5f3fa19a2e6/vista_analyse_2019
_varehandel.pdf
https://www.virke.no/tjenester/rapporter-analyse/rapporter/handelsrapporten/

Med hilsen
Øyvind Gotehus (e.f.)
avdelingsdirektør

Gunhild Haugum
seniorrådgiver
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Til Hamar kommunes planavdeling

Kommentarer til ny sentrumsplan/ Vestbyen

Jeg eier og bor i Vestregt 31 og ønsker å komme med noen kommentarer til plankomitèen
vedrørende Vestbyen, området som avgrenses av Grønnegt, Hakabekkvn og Bryggerigt. Denne
bydelen i Hamar preges fortsatt av gammel og original bebyggelse
Hamar ønsker å være en moderne by i vekst. Men det er ikke i tiden å svekke historiske miljøer.
Nettopp historien (inkludert byplanen 1849) er, ved siden av beliggenheten, byens attraksjon. De syv
gamle vernede hus utgjør fortsatt et miljø i dette avgrensede området, noe som bør forbli påaktet
også framover. Å gå fra vern til fortetting er et langt skritt
Angående grensen for fokus- og varslingsområde: Her er jeg i tvil om betydningen; streken går
vestover fra Bryggerigt 42, tvers over Vestregt 24 til nord for Hakabekkvn 11.? Ettersom streken
brekker på både førstnevnte og sistnevnte sted, er da streken gjennom Vestbyen/ Vestregt tilfeldig
og bare laget for sammenbindingen mellom de nevnte steder? – eller gir den mening for de eksakte
områder sør for denne streken også her? Hvis så, har jeg noen flere kommentarer mht til fortetting
1 Vestbyen er et område i det grønne belte rundt sentrum og har et historisk preg med 10 gamle hus,
noen fra før år 1900. Dette preget har vært grunnlaget for områdevernet, som igjen er grunnlaget for
vern av enkelthus. Så særlige hensyn bør fortsatt gjelde for kommunens planlegging her. Et eksempel
kan illustrere den trusselen fortetting utgjør for enkelthus og områdepreg: Det nystartet prosjektet
Vbyen ( www.Vbyen.no ) , nord for Vestregt 34. Her bygges nå en moderne funkisbolig i 4/5 etasjer
tett inn til, og sør-vest for, en gammel enebolig. Prosjektet markedsfører seg i tekst og bilder som tøff
og rå, men også med å være en del av, og i, et miljø med nabolagets små, gamle hus. For meg er
dette en «gjøkunge» i strøket. Og, om dette innvarsler en ny stil i området, mener jeg kommunen må
lage regler og at eventuelle nye planer for fortetting må begrenses i bygningstype, volum og høyde
(med maks høyde 2 etasje). En verneverdig bolig vil opplagt få forringet sin attraksjon og verdi (også
økonomiske) dersom den mister lys og rom.
Se vedlegg: Mitt brev til kommunens planavdeling, fra 22.10.18., skrevet på grunnlag av ordlyden i
arealplanen (på daværende tidspunkt?), i epost fra planavdelingen 16.08.18
2 Jeg ser gamle Vestbyen som en helhet, en stille perle på en haug («herlighetsverdi»). Sentralt er
lyset og utsikten. Grønne områder, som særlig Vestregt 24 (engang tenkt som lekeplass), har etter
min mening en verdi og funksjon som en slags torgaktig åpen lysning, som ikke bare flere gamle hus,
men totalt kanskje mer enn 15 boenheter, forholder seg til. Å bevare et åpent område her har en
verdi like stor som det vesthellende regulerte grøntområdet nord for Hakabekkvn 15.
Jeg mener, som det jo er godt formulert i kommunens egen tekst i det framlagte saksgrunnlaget for
denne planprosessen, at en ser Vestbyen i lys av punktet om å «ta vare på enhetlig områder med
småhusbebyggelse med gode kvaliteter (unngå fortetting som har begrenset effekt og som
undergraver verdiene i området)»
Hamar 15.10.19
Mvh Knut Nesheim
Vedlegg (1)
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Til
Hamar kommune
Arealplan / Planavdelingen

Fortetting i Vestbyen. Spørsmål og kommentar
Jeg eier et hus i Vestbyen, Vestregt 31. Huset er 120 år gammelt og verna både som objekt og som
del av et område. Eiendommen har navnet Solhøi. For meg er huset bygd for å se domkirka og
morgensola fra kjøkkenet i øst og Helgøya og lyset i sørvest fra stua. Huset er et av de fire på haugen
her fra samme tid – bygget av samme byggmester. Det har inspirert meg til (fortsatt) å holde på med
en langvarig restaurering og tilbakeføring. Jeg er for vernet av dette huset - og de andre verna husa
her - og framfor alt at det er begrunnet i områdevern.
Det er med stor bekymring jeg leser ny arealplan for området. Jeg kommer til å følge med på og
kjempe imot at eiendommen devalueres i verdi, både som kulturminne og i økonomisk forstand, ved
en eventuell framtidig fortetting i området. I den anledning har jeg noen spørsmål og kommentarer
til kommunenes vedtak:
Spørsmål (til teksten i vedtaket):
1 Hva menes med ordlyden småhusbebyggelse (i Vestregate) på en strekning det tydelig kun er plass
til ett hus?
2 Hvor er det tenkt å skulle bli tverrforbindelse?
3 Og hvor fins de(t) sammenhengende areal på over 3 daa som er de mest aktuelle? Og her er
formuleringen om at ikke nødvendigvis all bebyggelse bør rives spesielt illevarslende.
Kommentar:
Jeg er kritisk til vedtaket om fortetting av Vestbyen. Overgangen fra områdevern til fortetting er drøy
kost.
1 Jeg vil først og fremst kjempe for at volumer og høyder på nybygg ikke tar fra meg (og flere av de
andre verna hus her på haugen) frihet og fordel ved utsyn og sol. Derfor krever jeg å bli spesielt lytta
til dersom utbyggingsplaner fins. Jeg ser i verste fall risikoen for å bli innringa er stor, og det uten at
jeg sjøl kan endre på eget hus, pr definisjon
2 Antakelig vil utbyggere ikke nøle med igangsetting, kommunen må derfor holde igjen og ikke minst
sette de begrensninger som må til i et område der man heldigvis fortsatt bruker ord som bevaring av
områdekarakter og integrering av verna bebyggelse. Dette mener jeg her i Vestbyen blant annet
må bety at det ikke må tåles bygging over to etasjer i området.
3 Jeg mener Hamar kommunes ledelse har to særskilte historiske hensyn å ta – byens historie og
byens unike geografiske plassering, som et amfi mot lyset i sør og vest over Mjøsa. La dette siste
være førende for utviklinga i den historiske Vestbyen framover, her hvor lyset er så flott. Kanskje
skulle til og med den gamle bebyggelsen få gleden av å hente tilbake den forrige planens egentlige og
opprinnelige plassering av lekeplassen (til sør for Vestregt 30), nettopp for å beholde arealet
ubebygd og dermed fortsatt gi lys og luft til de gamle husa.

I tillegg til mitt ønske om bevaring av kulturmiljøet, teller også betydningen av husets frie og åpne
beliggenhet (les: utsikt / lys/ sol) mye målt i økonomiske verdi.
4 Er det så nødvendig at fortetting må skje (allerede nå)? Jeg tror kommunen er overoptimistisk med
tanke på en rask, stor og langvarig vekst. Konkurransen med de andre IC-byene på Østlandet er stor.
Dessuten vil økt avstand mellom Vestbyen og jernbanestasjonen svekke miljøperspektivet, gjennom
kommunens eget vedtak om jernbane i øst.
Fortetting i Vestbyen nord for Grønnegata er heller ikke i tråd med skillet by/villa fra den gamle
byplanen. Vestbyens befolkningstetthet (sør for Grønnegata) er stor og trenger en luftig sone rundt
seg. Byportbegrepet fra 2011, om denne vestlige delen av kvadraturen, bør hentes frem igjen. Der
understrekes viktigheten av at det må være en visuelt markant avgrensing mellom områder utenfor
og innen sentrumskjernen.
Dessuten, innenfor kvadraturen som helhet er det store uutnyttede arealer for bolig i lang tid
framover.
5 At området nå går direkte fra områdevern/ vern til fortetting mener jeg er en for rask og drastisk
endring og at regional myndighet i så måte må få anledning til å uttale seg, spesielt med tanke på
kulturminnevernet.
Verdien av og interessen for historiske områder er voksende for tida og håpet er at nødvendige
hensyn må tas her i Vestbyen også, som en del av det grønne beltet rundt byen - og i Hamar generelt.
Eksempelvis vil jeg vise til en annen kommunes gode ordvalg i saker som kan sammenliknes med
denne (gjengitt i Riksantikvarens eksempelsamling for arealplanlegging):

Estetikk
Ethvert tiltak som berører et kulturminne eller dets omgivelser, skal prosjekteres og
utføres slik at det har gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til tiltakets
funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Dersom verneverdige
eller fredete kulturminner eller kulturmiljø berøres av det aktuelle tiltaket, skal regional
kulturminneforvaltning uttale seg. Når det gjelder automatisk fredete kulturminner, vil
kulturminneforvaltningen avgjøre om tiltaket vil virke inn på de automatisk fredete
kulturminnene, for eksempel være utilbørlig skjemmende, jf. kulturminneloven § 3.
Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak skal nye bygninger og anlegg,
samt endringer av eksisterende, utformes i samspill med omgivelsenes karakter,
naturgitte forhold, kulturlandskapet og byggeskikken på stedet. Bebyggelsen skal
underordne seg områdets topografiske særpreg, ha helhetlig form-, farge- og
volumoppbygging, og fremme gode uterom. I særlig eksponerte områder skal det tas
ekstra hensyn.
(Fra Kommuneplan for Lardal, kommuneplanens arealdel, 2013-2022)
Håper og takker for svar

Hamar 22.10.18
Med vennlig hilsen
Knut Nesheim
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Planprogram kommunedelplan 2020 – 32 Hamar sentrum –
høringsuttalelse
Byentusiastene ved underskriverne viser til Planprogrammet for ny sentrumsplan utlagt til offentlig
ettersyn 6. sept 2019: https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/134607101566901419/Bilder/Planprogram.pdf. Vi viser også til tilhørende dokument Kunnskapsgrunnlag til
sentrumsplan, datert 12. sept. 2018: https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/134612811567591668/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/Plan%20og%20utviklng/Vedlegg%201%20
Kunnskapsgrunnlag.pdf
Forslaget til planprogram er bygget på kunnskapsgrunnlaget. Mange av momentene og
resonnementene i kunnskapsgrunnlaget er tatt inn og gjentatt i planprogrammet. Begge er
omfattende dokumenter, hhv. 23 sider (planprogrammet-PP) og 20 sider (kunnskapsgrunnlaget-KG).
Vi referer til begge i det følgende.

Oppsummering/innspill
Både planprogrammet og kunnskapsgrunnlaget viser en systematisk og grundig gjennomgang av
problemstillinger. Men i flere henseende er det begge steder i mindre grad drøftet hvilken vekt
kommunen legger i erfaringer med å følge opp de ulike rammene og føringene som er nevnt
planprogrammet. Omtalen av Kdp sentrum av 1995 innebærer et omdømmefokus som har gitt en
ugunstig praksis: at plan- og bygningslovens bestemmelser om planbehandling underlegges et
tvilsomt skjønn.
Planprogrammet bør legge opp til at følgende skal inngå i planarbeidet:







Knesetting av at detaljreguleringsforslag som er i strid med planprogrammets intensjoner for
ny sentrumsplan eller er i strid med gjeldene Kommunedelplan for sentrum av 1995, ikke
fremmes til behandling.
Kommunens rolle som initiativtaker og virkemiddelaktør
Tydeligere behandling av løsninger for kulturell verdi og fortsatt bruk eller egnet nybruk av
bygninger
Drøfting av byplanfaglige metoder
Vurdering av Scenarioer for byutvikling i Hamar mot 2074

Det er sammenheng mellom planprogrammet og kunnskapsgrunnlaget
Begge dokumenter viser en systematisk og grundig gjennomgang av nesten alle problemstillinger
som er aktuelle i en ny sentrumsplan. Kunnskapsgrunnlaget for sentrumsplan inneholder en
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omfattende gjennomgang av kommunens egen tidligere planlegging og egne strategier og i tillegg
overordnende (nasjonale og regionale) rammer og føringer.
Likevel henviser forslaget til planprogram til enkelte av tidligere arbeider og overordnede føringer
bare på et «overskriftsnivå». I flere henseende er det begge steder i mindre grad drøftet hvilken vekt
kommunen legger på de ulike rammene og føringene eller hvilke erfaringer kommunen har gjort seg i
forsøk på følge dem opp. I så måte er det positivt nevnt en oppfølging Regional planstrategi 2016 –
2020 (Hedmark fylkeskommune 2016) i arbeidet med langsiktige regionale areal- og
transportstrategier for bymrådene. Det er en kjensgjerning at sentrumsutviklingen i Hamar sterkt er
påvirket av beslutninger utenfor kommunen.

Sentrumsområdet – begreper og avgrensing
Planprogrammet uttrykker intensjoner om å definere og avgrense sentrumsområdet. Angivelsen av
«fokusområde» og «varslingsområde» for planarbeidet er et godt grep. Men det ligger noen
resonerende føringer som veksler mellom å angi funksjoner og kjente lokaliteter utenfor/innenfor
sentrumskjernen (kap. 2.3) til forveksling for begrepet sentrum uten at det er entydig om planen skal
trekke en grense for ulike deler av sentrum. I så måte er illustrasjonene av sentrumsavgrensninger i
Kunnskapsgrunnlaget (kap. 1, s. 3 – 4) interessant, men ikke fyldestgjørende. «Det historiske
sentrum» kan i så måte også bli et begrep som også kan gis en geografisk avgrensing og tilhørende
bestemmelser.

Kommunedelplan for sentrum 1995
Planprogrammet og kunnskapsgrunnlaget har mange prisverdige henvisninger til gjeldende
Kommunedelplan for sentrum av 1995. Sees omtalene i lys av noen av de fremhevede intensjonene i
den nye sentrumsplanen – «… sentrumsutvikling som forutsigbart og helhetlig» (PP, forordet, s.3),
«… gi forutsigbare rammer …» (PP, kap. 1.3, s. 5), kan det likevel konstateres at noen av realitetene i
Kdp sentrum av 1995 er underkommunisert.
Derfor er det dessverre blitt slik at omtalen av Kdp sentrum av 1995 i mange sammenhenger som
«streng» (PP kap. 2.1, s. 7) innebærer et omdømmefokus som gir grobunn for en ugunstig praksis: at
plan- og bygningslovens bestemmelser om planbehandling underlegges et tvilsomt skjønn.
For eksempel er det i Kunnskapsgrunnlaget (kap. 4, s. 8) ikke nevnt den forutsigbarhet og forenkling
som ligger i 1995-planen som innebærer at nye prosjekter kan tillates med byggemelding så lenge
prosjektet holder seg innenfor planens bestemmelser.
Med erfaringene fra de siste par års private detaljreguleringsforslag er det selve verdigrunnlaget i
sentrumsplanen som utsettes for press på den måten – et verdigrunnlag som etter planprogrammets
øvrige innhold ikke er svært ulikt intensjonene fra 1995. Herunder at truslene mot «et godt og vitalt
sentrum …» (PP kap 2.1. s. 7) var like kjent og relativt like store som i dag.
På flere punkter savnes derfor den evaluering av Kdp sentrum av 1995 som er angitt i
Kunnskapsgrunnlaget (KP, kap. 5.1.2.5, s. 16) under overskriften Strategier for sentrumsutvikling
2009 – 2010.
Det er innen planens område øst for Vestbyen (fra og med Morteruds gate/kulturhuset) og til
stasjonsområdet godkjent og bygd mange nye bygninger i samsvar med rammene og bestemmelsene
i planen fra 1995. Likedan er det fremdeles et potensiale for å bygge på ytterligere på ca. 35
eiendommer innen dette området med et mulig gulvareal på opp mot 35 000 kvm. uten
reguleringsplan (ref. Einar Lund, artikkel i HA-debatt 17. nov. 2018). Det sies (kap. 2.1, s. 7) at «… har
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utviklingen skjedd i tråd med planen, men også i konflikt med planen gjennom nye reguleringer og
dispensasjoner».
Det er detaljreguleringsforslagene i sentrum de siste par årene som framstår som konfliktskapene og
på tvers av både intensjonen fra 1995 og planprogrammets intensjoner. Slike detaljplanforslag
belaster de fleste av de parter som er involvert. Både regionale, jf. omfattende høringsmerknader
eller innsigelser, og private. Den demokratiske tendensen er ikke bra; utbyggingsinteresser med store
ressurser har større gjennomslag administrativt og politisk. Det hadde vært ønskelig at fakta om
omfanget og konsekvensen av dette hadde kommet bedre fram i en slik evaluering som nevnt foran.
Etter vår oppfatning er det fremmingen av slike detaljplanforslag som ikke gir «… sentrumsutvikling
som forutsigbart og helhetlig» og «… forutsigbare rammer …» og fører til oppfatningen om Kdp
sentrum til «… å være for streng» (PP kap 2.1, s. 7). I så måte synes det ikke som det legges godt nok
vekt på de prosedyrene som plan- og bygningsloven anviser for å avklare planiniativ og eventuelle
konflikter på et tidlig stadium (blant annet fylkeskommunens Planforum).
Det politiske og administrative ansvaret innebærer også at detaljreguleringsforslag må avvises for
videre behandling dersom de i noen grad avviker fra det som planprogrammet forutsetter skal være
tema i planarbeidet. Utvalget med det politiske ansvaret videre må ha anledning til å ta stilling til
slike forslag før eventuell behandling.

Kommunens rolle som utviklingsaktør
At problemstillingene foran i det hele tatt er eksisterende viser at kommunen ikke har vært innovativ
nok i sin samhandling med private aktører for å oppnå målet med planen fra 1995. Med unntak av
området Fougner Lunds plass, Statens hus og Hamar rådhus er initiativet overlatt til private aktører.
Fuglsettomta ligger fremdeles ubebygd, tross opprinnelig stort kommunalt deleierskap. Den
samfunnsmessig styring eller tilretteleggingen som en aktiv og næringsorientert sentrumspolitikk fra
kommunens side kunne inneholdt er fraværende. Planprogrammet berører denne problemstillingen
(PP kap. 2.1, s. 7), men kommunens rolle som initiativtaker og virkemiddelaktør må tydeliggjøres
bedre og inngå i en oppfølgende handlingsdel.
Det er derfor godt at intensjonene om «… tydelighet på føringer …» og «at bestemmelsene gjelder
likt og forutsigbart for alle» (PP kap. 3.2 s.17) knesettes. Men utfra erfaringene med gjeldende KDP
sentrum er det også tydelig at det må arbeides mer med «… solid politisk og administrativt eierskap
…». Dét kan fokuseres - og hvis kap. 6 Gjennomføringsstrategier kan forstås dithen – som
konkretisering av strategier eller løsninger i kap. 6.
Det gjelder også oppfølging av tiltak, vedlikehold og drift av byrom mm. som normalt ligger utenfor
plan- og bygningslovens behandlingssystem. Vedlikehold av prinsipper for universell utforming er et
eksempel.

Kulturelle verdier er grunnleggende i et hvert samfunn, stort eller lite
Historisk identitet, kulturvern og kulturelle verdier er nevnt flere ganger i planprogrammet. Men det
gir inntrykk av at disse verdiene står i motsetning til målet om flere boliger og eller andre mål (PP kap
3.7, s. 20 og KG kap. 5.2.2). Omtalene «tungt å bruke» om vern i gjeldende planverk (PP kap 3.7, s.
20) og at kulturminnevernet «lammer utvikling» (KG 5.2.2, s. 18) er sterke påstander. Det
framkommer ikke hva som forårsaker påstandene og bedre dokumentasjon er nødvendig.
Kulturminnevernet har en legitim plass i planleggingen og ivaretas av kompetente instanser. Det ér
en utfordring å vurdere immaterielle verdier mot kostnadsbaserte løsninger, men plan- og
bygningsloven og om nødvendig kulturminneloven, gir rammeverket for dialog og avveining.
Bevaring/ikke riving av bygninger har i de seinere år også blitt en del av klimaperspektivet. I og med
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at Hamar har bygninger med kulturminneverdi, må planprogrammet være tydeligere om mål for å
finne løsninger for kulturell verdi og egnet nybruk av bebyggelse, og å synliggjøre konsekvenser av
det motsatte. Spørsmålet «Kan vi få opp noen gode infill/onfill/omformingsprosjekter» (KG kap.
4.1.4, s. 11) er en indikasjon på slik forståelse, men må ikke begrenses til boligformål. Samspill med
kulturaktører, kommunes eget frivillighetsbehov og næringsmessig innovasjon må organiseres bedre.

Det tar lang tid å bygge en by – byplanmessige metoder
Byutvikling er langsiktig. Ulike modeller kan kortfattet beskrives som total transformasjon og fysisk
forandring, eksempelvis hhv. Vestbyen og området ved Statens hus og rådhuset eller (harmonisk)
utfylling. Det siste har i hovedsak vært modellen i Hamar sentrum siden 1849. Det er sjelden total
fysisk forandring har langsiktige virkninger for områdeutforming utover en avgrenset utbyggingsfase.
Det må derfor utvises varsomhet med å forutsette sammenhenger som i sterk grad er løsrevet fra
eksisterende byformkontekst. Byen som utviklingsprosjekt vil aldri avsluttes, men metodisk
tilnærming med «poding og fleksibel akkumulasjon» er gjennomgående for det vi betrakter som
vellykket byutvikling fra middelalderen til i dag.
Hamar kommune har selv initert en prosess med lansiktige perspektiver – Scenarioer for byutvikling i
Hamar mot 2074. Det er prisverdig. Men planprogrammet inneholder ingen indikasjoner på at
scenariene vil bli drøftet i planarbeidet.
Planprogrammet bør derfor inneholde oppspill til slike metodiske tilnærminger og hvordan
scenariene skal vurderes utover det som er nevnt i kap. 4.

Med hilsen
Jan Tore Bern
Kjell H. Bjørklund
Anders Gunnestad
Ida Kristin Lie
Einar Lund
Dagfinn Nyborg
Atle Ottesen
Dag Tangen
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Høringsuttalelse byplan Hamar sentrum
2020-2032
En ny byplan må legge til rette for at Hamar kommune skal bli et nullutslippssamfunn så fort
som mulig, helst innen 2032. Målet om å kutte 40% innen 2030 er alt for slapt og byplanen
må legge til rette for å kutte mye mer enn dette. Å planlegge hvordan arealet i sentrum skal
brukes, er essensielt for å nå dette målet. Derfor krever Hedmarken Natur og Ungdom at det
skal satses på tilrettelegging for syklister ved å bygge ut sykkelvei og opprette et
bysykkeltilbud, at bilen skal få mindre plass, at det skal bli flere parker, mathager og grønne
lunger, at naturen som allerede finnes i sentrum skal bli bevart, at alle nye og eksisterende
bygninger skal bidra til å kutte utslipp og bevare naturen, det må tilrettelegges bedre for
kasting/plukking/håndtering av søppel og det må bli lettere å handle miljøvennlig mat og
varer. Ikke minst må ungdom involveres i planleggingen og klima og miljø må være det
viktigste hensynet.

Sykkelvei og bysykler
Hamar sentrum er per i dag lagt til rette for at det skal være enklest mulig å kjøre bil. Derfor
må en ny byplan legge til rette for at det skal bli enklere å sykle og gå. Reduksjon i biltrafikk
er en av de mest effektive måtene Hamar kan redusere sine utslipp på. Derfor må
sykkelveinettet utvides kraftig. Det må være trygt å sykle i Hamar, derfor må det være tydelig
markert hvor syklistene skal sykle, og det må være brede, trygge sykkelveier. Det første
prosjektet må være å gjøre strandgata om fra en bilgate, til en gate som er reservert for
buss, gående og syklister med sykkelfelt i begge kjøreretninger og ingen parkeringsplasser
for vanlige bilister. Videre må dette utvides til et sykkelveinett som strekker seg helt fra
stangebrua til maxi, fra CC til strandgata, gjennom Grønnergata og opp både
Hakabeggvegen og Vognvegen til Hamar Katedralskole. Langs sykkelveinettet og på
sentrale poster i sentrum må det også plasseres bysykler. Hamar må i likhet med bl.a.
Bergen, Trondheim og Oslo opprette et bysykkeltilbud som senere kan strekke seg over hele
Hedmarken. Bysykkeltilbudet må være tilrettelagt slik at også barn, foreldre med små barn
osv. skal kunne benytte seg av det. Særlig i Sentrum er det viktig å ha sykler lett tilgjengelig
også for de som ikke har syklet helt hjemmefra. Aktuelle steder å plassere slike
bysykkelposter er ved starten av stangebrua, ved CC, ved rådhuset, ved stortorget, ved
koigen, ved sykehuset, ved Hamar katedralskole, ved Maxi og ved togstasjonen. Antall
bilparkeringer må også reduseres og plasseres utenfor sentrumskjernen. Det må settes av
mer plass til sykkelparkering og sykkelhotell.

Natur, parker og grøntområder
Uavhengig trasévalg er det naturlig at åttemetersplanet omgjøres til et grøntområde med ville
blomster, trær, dyrking av mat, insektshotell/biekasser og gode møteplasser. Det burde
skapes grønne og rolige møteplasser over hele sentrum. Vi ønsker at disse møteplassene
skal være tilgjengelige og tilrettelagt for alle menneskene i byen. Det bør være mulig å kutte
ned på flere parkeringsplasser til fordel for friske og grønne parker. Parkeringsplassene som
ligger rundt CC-marten/Hamar Park, området rundt Espern, parkeringsplassen ved
Rådhuset, gata mellom torghjørnet og kinoen og utvidelse av triangelparken er forslag til
hvor det bør bli parker istedenfor parkering for biler. Om man gjennomfører dette forslaget,
så vil det fortsatt være mange parkeringsplasser i Hamar sentrum. Hvis man i tillegg
utarbeider et mye bedre kollektiv- og sykkeltilbud, vil det ikke være noe problem å parkere
utenfor sentrumssonen og kjøre kollektivt eller å sykle inn til selve sentrum.
Vi ønsker at man har områder med ville blomster, trær, andre planter og dammer i
disse parkene. Dette er for biene og insektene sin skyld, som vi er helt avhengig av. Generelt

ønsker vi også at det blir flere blomsterkasser, trær og planter rundt om i hele sentrum. Både
rundt om på bakken, men også oppe på tak og bygninger hvor man har store arealer der
man kan plante blomster, gress og sette ut biekasser. Dette vil gagne fugler, bier og andre
insekter. Det må også bli områder hvor det kan være mulig å dyrke grønnsaker, såkalte
mathager, samt offentlige drivhus. Arbeidet “Hamar Verdenshage” har gjort med matparken i
triangelparken er et godt eksempel på noe vi sårt trenger mer av dersom vi skal sikre nok
lokalprodusert og bærekraftig mat i framtiden.
Vi krever også at man bevarer naturen som allerede finnes i og rundt Hamar sentrum. Disse
grøntområdene er blant annet Klukhagan, Ankerskogen, Tjuvholmen og Åkersvika, samt
Koigen og stien til og områdene rundt Domkirkeodden.
Det er for eksempel ikke positivt å bygge ned naturen som finnes på Tjuvholmen i
dag. Dersom “Hamars Akerbrygge” skal realiseres mellom togstasjonen og Espern må
Tjuvholmen bevares og det må legges opp til en sosial, bærekraftig, grønn og klimavennlig
bebyggelse i ett med naturen og Mjøsa.
Ved å bevare disse områdene, samt parkene som allerede finnes i Hamar sentrum,
og i tillegg skape flere nye grøntområder og plantevekster i sentrum, så vil man skape et mer
levende og imøtekommende sentrum. En følelse av nærhet til Mjøsa og naturen vil skape en
ro og trygghet for alle som ønsker å bruke tid i sentrum. Både små barn og eldre kan ferdes
trygt og få gode opplevelser. Opplevelsen av å sitte på kafé i Strandgata og Torggata blir en
helt annen når du slipper støyen fra biler og bare kan nyte utsikten mot mjøsa og et nydelig
og trygt parkområde. I tillegg bidrar flere grønne lunger til en by som binder mer klimagasser,
og skaper renere luft.

Krav til ny- og eksisterende bebyggelse
Innen 2032 må alle kommunale bygg enten få solceller, blomstereng/annen vegetasjon eller
en biepark på taket. Dette vil bidra til å gjøre Hamar mer selvforsynt med strøm, bevare bier
og insekter og sørge for å binde klimagasser og få mer natur i sentrum. Sett ovenfra er
Hamar i dag en ørken av tomme tak, flere takhager/parker og solceller er en god måte å
utnytte denne plassen på.
Det må stilles strenge klima- og miljøkrav til alle nye bygg. Alle nye bygg bør for
eksempel ha krav om en form for selvforyning av mat, vann og strøm. Materialet som brukes
må ha minst mulig utslipp, stå for minst mulig naturødeleggelse og det må også være en viss
grad av resirkulert materiale. Det må også stilles strenge krav til hvor mye avfall det kan
komme ut av en byggeprosess og hvordan utbygger skal håndtere dette avfallet. Alle nye
bygg må være utslippsnøytrale og må ha trær og planter som en sentral del av arealet. Alle
nye bygg og boliger må legge til rette for en miljø- og klimavennlig livsstil for beboere og
brukere.

Avfall
Det må bli flere og bedre søppelkasser i hele sentrum. Det må bli flere poster der det er
mulig å kaste alle de ulike typene avfall, gjerne større samlere som bruker lang tid på å bli
fulle. Særlig langs Koigen er søppel et stort problem om sommeren da søppelkassene blir
fulle med en gang og folk kaster fra seg på bakken.
Det bør også være tydeligere oppfordringer til strandrydding og søppelplukking.
Dette kan gjøres ved å plassere ut poster med gratis nedbrytbare poser og hansker slik at
folk kan ta det med seg og plukke når de er i byen. Det kan også gis ut belønning i form av
penger eller gavekort for hver pose som blir plukket og levert inn til kommunen, et tilbud som
allerede finnes i for eksempel Tønsberg.

Handel
Det må bli bedre tilrettelagt for miljøvennlig handel. Det burde stilles krav til hvordan alle
butikkene som finnes i Hamar sentrum produserer varene sine og at de skal ha minimalt eller
ingen utslipp av klimagasser. Lokal, bærekraftig mat må få bedre plass både på restauranter,
i kaféer og i butikker. Prosjektet med å opprette en mathall der det skal være blant annet
gårdsutsalg fra lokale gårder er et godt eksempel på noe vi vil ha mer av. En god idé for å
sikre miljøvennlig handel er å opprette et gjenbrukskjøpesenter i Torghjørnet, Kvartal 48 eller
på CC/maxi der alle butikkene kun har gjenbruksvarer, miljøvennlig mat osv. Det bør også
komme en vintagebutikk/bruktbutikk med fokus på klær, reparasjon og redesign i sentrum
eller på dette kjøpesenteret. Butikker der det er mulig å reparere elektronikk, klær, utstyr og
andre ting for en billig penge er også noe det burde bli mye mer av. Det må også komme
utleiebutikker i sentrum der man kan leie utstyr og klær, gratis eller for en billig penge, i
stedet for å gå til innkjøp av nye ting hver gang man trenger det.
Det bør jobbes for at kommunen skal ha minst mulig matsvinn. Et forslag som kan
hjelpe på dette er å opprette et felleskjøleskap der alle er velkomne til å plassere og hente
rester. Kaféene, matbutikkene og restaurantene i Hamar bør involveres i dette prosjektet.

Øvrige krav
Alle planer og tiltak som gjennomføres må legge til grunn at det mest gunstige for klima og
miljø alltid må velges. Et eksempel på det er at trasé Vest må velges til fordel for Øst fordi
det er et klart bedre alternativ med tanke på natur og miljø. Trasé Vest vil ikke ødelegge
bybildet i Hamar, men derimot være veldig positivt for byutviklingen. Dette har Natur og
Ungdoms landsmøte 2019 en vedtatt uttalelse på.
Det bør opprettes et samlingshus/kontor for ungdom som arbeider frivillig i
ungdomspartier eller organisasjoner. På dette kontoret bør det tilbys gratis møtelokaler og
lagerplass for alle som trenger det. Dette er en god erstatning for ungdomshuset Seaside
(som skal rives) der bl.a Amnesty, RU, SU og Natur og Ungdom har møter i dag.
Ungdom skal involveres i det videre arbeidet i større grad. Det er viktig at
ungdomspartiene og organisasjoner som Natur og Ungdom får mye å si for hvordan sentrum
skal utvikle seg. Det må legges en plan for hvordan vi skal involveres og hvordan våre
innspill skal komme fram. Det er tross alt vi som er framtida til Hamar og vi er også noen av
de som har mest kunnskap om dagens klima- og miljøutfordringer. Våre innspill er
essensielle for at neste generasjon skal ha ønske om å bosette seg i Hamar og for at vi skal
klare å løse vår tids største utfordring.

HAMARKOMMUNE
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HØRINGSNOTAT 25.10.2019

19/3
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Sentralarkivet

“O 34

Til Hamar kommune

Øystein Waag

Komiteen

Sivilarkitekt

for plan,

miljø og næring

Østre gate 122

Rådhuset

2321 Hamar

KOMMENTAR TIL FORSLAG OM PLANPROGRAM
FOR
KOMMUNEDELPLAN
2020-2032 - HAMAR SENTRUM

Det vises til utlagt planforslag med vedl. kunnskapsgrunnlag
16. september

samt gjennomgang

i infomøte i Bylab

2019.

Videre vises det til tidligere oversendt, med kopi her:
- Høringsnotat 30.10.2018 vedr. forslag planprogram for kommunedelplan
- Høringsnotat 15.05.2019 - ny jernbanestasjon,

- dobbeltspor Hamar

Hamar

- Planforslag august 2019 - nytt sykehus, Hamar
- Høringsnotat 16.09.2019 -reguleringsplan

- interCity Stange

Kommentarene følger samme nummererte rekkefølge som forslag til planprogam.

1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Ny kommunedelplan

for sentrum forutsettes å hensynta og vektlegge Hamars klassiske byplan — «Sommer—

fuglplanen» fra 1848 hva angår kvartalsmønster,

gateløp, byggehøyder i sentrum, bestående lokale bomiljø

og kulturminner. «Klassiske» plankonsepter for ytre sentrumsomráder

i nord og øst i gult varslingsområde

forslàs også inkludert i en ny samlet etappevis utviklingsplan.
1.2. Nasjonale

føringer

FNs bærekraftsmàl
i et felles gruppemøte

og klimakrav kan forventes skjerpet ytterligere i planperioden.
tor formannskapet

den 8. mai 2019 kommunedelplan

Formannskapet

med nytt dobbeltspor

banestasjon i Hamar med planvarianter som forutsettes belyst og medtatt i beslutningsgrunnlaget

behandlet
og jern-

for valg av

stasjonsalternativ.

Etter avtale med ordfører Einar Busterud ble vedlagte planforslag for stasjonsalternativ

ØW-ØST innenfor en

samlet utviklings- og verneplan for Hamar sentrum gjennomgått i gruppemøtet den 8. mai.
Planforslag ØW-Øst er basert pà egne skisser og tidligere høringsuttalelser
prosjektmateriale

om konsekvenser

ved valg av stasjonsalternativ

belyst i et samlet plangrep:

1

til planprosess og offentlig

øst der følgende

hovedelementer

er

-

Bevaring og utvikling av Hamars klassiske byplan «Sommerfuglplanen»
Høy grad av gjenbruk og ressursbevaring

fra 1848.

i kvartals- og bygningsstruktur

med tilhørende infrastruktur og

gatenett.

-

Tilrettelegging for høyt potensiale i verdiskapning

både offentlig og privat gjennom målrettede og kost-

nadseffektive plangrep.
-

Oppdatere

og forsterke

bestående

trafikkmønster

med tilrettelegging

og stasjon

hevet pa

med gående,

-

Minimale

av bymiljø

-

Gjenbruk av bestående jernbanebru over Åkersvika til ny innfartsveg langs Mjøsstranda fra kulturland-

provisorier

og forstyrrelser

syklende

av nye toglinjer

bru en etasje opp - over gatetrafikk

og kjørende.

og drift i anleggsperioden.

skapeti Stanges vestbygd, via Hamarbukta til museumsområdet
-

Verdiskapning gjennom samordnet kommunedelplan

på Domkirkeodden.

for Hamar og Stange som muliggjør (egen-) finan-

siering av landbrukskulvert - overdekning av toglinje for optimal bevaring av åkerjord i Hamar og Stange.
-

Kostnadsreduksjon

-

Tilretteleggelse

på 2500mill. kr. (gevinst) ved valg av stasjon ØW-Øst sammenholdt med alt. BN-Vest

(antatt).
for makeskifter

med lavt konfliktnivå

og mange

mulige

samarbeidsprosjekter.

I påvente av Bane Nor's planforslag til ny stasjon, med tilhørende revisjon av kommuneplan og regulering i
Hamar, kan det vises til vedlagte høringsnotat 15.05.2019
der det fremgår at bygging av et alternativ Vest vil
kunne være i strid med gjeldende miljø- og klimalovgivning
Innenfor sentrumsutviklingen
prosjektmateriale.

om COZ-utslipp i anlegg og drift.

av Hamar foreslås lokalisering av nytt sykehus vedtatt slik omhandlet i vedlagte

Lokalisering av sykehus med ny stasjon i østre del av bykjernen er vist i vedlagte planfor-

samsvarende gjeldende lovgivning for lokalisering av slike større anlegg i Norge.
slag august 2019,
Etableringen vil tilføre byen og distriktet et moderne tilbud av helsepleie opplæring og varierte arbeidsplasser
- som et vitalt nytt sentralt kraftsenter i hjertet av Innlandet.
Sykehuset kan også bidra vesentlig til styrking og nyansering av arbeids- og boligmarkedet
Hamar

i byområdet i

og Ottestad.

Regjeringens
og møteplasser

visjon er å oppmuntre
i et levende

til etablering

av samfunn

med trygge

og sunne

bosteder,

kultur, miljøer

sentrum.

Byområdene, inklusive sentrum, foreslås planmessig beplantet og tilsadd med større innslag av blomstereng
og frukt/bærtrær for å bedre klima- og bomiljø for mennesker, dyr, fugler og innsekter. Harde menneskeskapte

flater foreslås

erstattet

av grønne

flater i hagebyen

ved Mjøsa.

Etablering og utvikling av en grønn by med mulig dyrking av matvekster bør søkes inkludert som del av
grunnskolen,

som del av ny internasjonal

bykultur

i Hamar.

1.3. Formål med planarbeidet
Målet med planarbeidet

må være å styrke

Hamar

slik det er beskrevet

i kommuneplanen.

Den videre

byut-

viklingen foreslås tilrettelagt innenfor byens klassiske og originale byplan, struktur, med klare referanser til
menneskelig
gende

målestokk

godt konsept

for individenes

for balansert

og gruppenes

og harmonisk

bruk og visuelle

opplevelse.

Hamar

har et grunnleg-

vekst.

I vedlagte illustrasjoner for en mulig utviklingsplan er denne, med ny stasjon i Øst og åpning av ny hovedgater og akser, slik vist i det opprinnelige

plankonseptet

i «Sommerfuglplanen»

2

prosess

1.4. Innledende

Mandat for formannskapet
Det vises til at planstrategien for Hamar 2016-2019 forutsetter at sentrumsplanen

l kommuneplan av 2016 var ikke jernbanens stasjonsområde

behandlet-

skal gjennomgås og revi-

arealdel.

og kommuneplanens

deres i etterkant av fastsettelsen av ny jernbanetrasé

stod åpen, grunnet manglende

vedtak om stasjonens plassering.
Bane Nor`s forslag til planprogram 28.09.2018 for kommunedelplan

og dobbeltspor Hamar er gjennomgått

og kommentert detaljert i vedlagte notat 20.10.2016 (15.01.2019). Som det framgår her synes Bane Nor
(BN) sine plankrav

å innebære

at stasjonsalternativ

Vest kan stride vesentlig

mot internasjonale

føringer

og

konvensjoner inklusive Parisavtalen av 2015.
Alternativ Vest strider videre mot nasjonale mål og føringer inklusiv nasjonal transportplan,
(2015) og Stortingets

vernstrategi

klimaforlik

nasjonal jord-

(2014).

Den manglende oppfyllelsen av BN's egne plankrav og sannsynlig kostnads-ras har medført at stasjonsalternativ Vest viser seg sterkt problemskapende og sannsynlig uaktuell ved kommunens valg av stasjonsløsning. Disse forholdene vil eventuelt bli nærmere omtalt når BN`s planforslag til reguleringsplan for stasjon
foreligger.

Forslag til utviklings- og bevaringsplan 05.09.2018, utviklings- og verneplan for Hamar, med stasjonsalternativ Øst følger vedlagt. Stasjon Øst foreslås lagt til grunn for arbeidet med det videre planprogram for
og kommuneplan.

ny sentrumsplan

Etter at Bane Nor har fremlagt sitt varslede forslag til ny stasjon, forutsettes dette sammenholdt og samordnet med kommunens revisjon av kommuneplan og sentrumsplan. Før endelig planvedtak om regulering,
forutsettes Hamars og Stanges del av interCity-prosjektet samordnet, teknisk, fremdriftsmessig og økonomisk med tanke på samfunnsmessige

gode totalløsninger.

Kunnskapsgrunnlaget
l tillegg til de oppførte

4 temaene

foreslås

innarbeidet:

- Etablering av nytt sykehus (jfr. notat august 2019).
- Samordning med nærområde i Ottestad.
Medvirkning

i tidlig fase

- Utdypning av temaene 3.4 — mobilitet, gatebruk og bynorm i tillegg til 3.5 - grønn og blå struktur foreslås
vektlagt

sterkt.

2. UTGANGSPUNKT

OG RAMMER FOR PLANLEGGING

- planstatus 2019
har et planområde som i hovedtrekk samsvarer med byplanen fra 1848 med
1995
av
Dagens sentrumsplan

2.1. Dagens utviklingstrekk

høy grad av fornybar funksjonalitet og miljøtilpasning.
og gateløp byrom og siktlinjer samsvarer med den fø rste byplanen. Antikvariske og andre
vist interesse for bevaring og eventuelt fredning av Hamars byplan.
har
myndigheter
Kvartalsstruktur
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Sentrumsplanens

utformingsbestemmelser

for tilpasning til eksisterende situasjon foreslås utvidet m.h.t.

detaljerte byggehøyder, utnyttelse. Flere kvartaler og bygårder foreslås båndlagt for bevaring, balansert mot
en samfunns- og miljømessig bærekraftig byfornyelse innenfor en harmonisk landskapsplan.
Etablering

av et nyansert

enkeltreguleringer
Det bør innføres

uklarheter

l den rullerende

behandling

av

både for samfunn og enkeltaktører.

for Bane Nor”s (BN) eventuelle

egenprosjekter

til byfornyelse

i

som frigjøres etter nedleggelse av nåværende stasjon. l korthet kan fremholde BN's

byfornyelse

by-ødeleggende

kan løse konfliktskapende

og etablere større forutsigbarhet
klare begrensninger

sentrumsområder
avskrekkende

regelverk

i BarCode-rekken

i Bjørvika

- og flere tidligere

BN illustrasjoner

av tilsvarende

prosjektforslag i den frigjorte strandsonen mot Mjøsa.

BN's prosjekt-illustrasjon

på side 10 i kommunens

«kunnskapsgrunnlag»

til sentrumsplanen

dokumenterer

klart BN's manglende kompetanse.
illustrasjonen

på side 10 står i uforståelig

motstrid

til det øvrige

innhold

i planprogrammet

og foreslås

trukket

tilbake i endelig planprogram.
BN’s eller statens eiendomsmasse
stasjon

ØST: Eventuelt

overskytende

i stasjonsområdet
areal foreslås

foreslås makeskiftet med nødvendig tomteareal for ny
tilbakeført

til kommunen

eller opprinnelig

eiere med

tomtepris tilsvarende den opprinnelige eller tilsvarende den som BN betaler for grunnavståelser

gjennom

åkrene i Stange.

2.2. Regionale
Mjøsbyen

og lokale føringer

- Regionale

mobiliseringsstrategi

Det foreslås at sentrumsplanen

utarbeides i samsvar med rapport fra regjeringens ekspertutvalg juni 2019 og

de tidligere kommentarer vedrørende HamarKommuneplanens

samfunnsside

Det foreslås at sentrumsplanen
økt boligpotensiale

ny stasjon ØST som er vedlagt her.

på 2000

med innføring av ny sentrumsbebyggelse

i tidligere stasjonsområde gis et

enheter.

Den foreslåtte videreføring av byens klassiske byplan vil forsterke dens spesielle Mjøsrelaterte karakter og
identitet og foreslås medtatt i planbestemmelser.
Kommuneplanens

arealdel

Med henvisning til vedlagte planforslag foreslås fremhevet nye utviklingsområder

i strandsonen langs

Stangevegen og på Espern - samt nytt sykehus.
Ny kulturveg langs Mjøsstranda foreslås etableres i nedlagt jernbanespor fra Vestbygda til Domkirkeodden.
Overvannshåndtering

- grønt struktur

Etablering av en forsterket grønt struktur integrert i byplanen foreslås ledsaget av gjenåpning av naturlig
bekkefar

og dammer/basseng

til bruk for alle beboere

i byen.
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Universell

utforming

Gater og byrom

utformes

for god fremtidig

mobilitet

og transport

(se spesialrapport).

Boliger etableres med fleksibel adkomst og (universell) bruk for alle kategorier beboere.
Reguleringsplaner

som gjelder

foran

kommuneplanens

arealdel

Forutsettes behandlet fortløpende etter nye instrukser som ivaretar overordnede plankrav som beskrevet
foran.

Kulturvernplan

Flytting av jernbanestasjonen
strandsone

med mange

og sporområdet muliggjør en omfattende istandsetting av Hamars sentrale

bevaringsverdige

Bestående stasjonsbygning

kulturminner

langs den nye øst-vestgående

kultur og strandsonen.

med nærområder foreslås benyttet til hovedbygg for nytt bymuseum med

informasjonssenter.

Strategisk

næringsplan

Det foreslås

gjennomført

en samlet

«markedsanalyse»

av de viktigste

byfunksjonene

som vil være

«drivere» for den videre byutviklingen, herunder:
~ Boligmarked
- Detaljhandel
- Privat service
- Transporttjenester

- Helsetjenester - inkl. sykehus og eldretjenester
- Hotell-servering
- Kulturplan,

oppfølging

utviklingsplan

2.3. Planområde
Området innenfor den avmerkede varslingsgrensen
foreslås

inndelt

utbygging.

i soner/naboskap/bydeler

Nærområdet

2.4. Grensesnitt

Stange

foreslås inkludert i et samlet sentrumsområde

som underliggende

- Bekkelaget

freslås

vurdert

mønster

for administrativ

enheter

som

og trinnvis

medtatt.

mot andre planarbeider

Se pkt. 2.2 og 2.3 foran.

3. PLANTEMA
Se pkt. 1.0 og 2.0 foran.

4. METODER OG ANALYSER
Se pkt. 2.2. vedr. markedsanalyse

5. ALTERNATIVE

foran.

VURDERINGER

Med erfaring fra Bane Nor`s medvirkning i planprossen med utvikling av ny kommuneplan anbefales
kommunen

å styrke sin overordnede

styring

av den videre

5

planprosess.

En sterkere «rasjonering» med utredninger av dyre og urealistiske alternativer forutsettes innskjerpet - også
av hensyn til unødig bàdlegging av berørte private eiendommer og verdier.
En mer målrettet styring og stimulering av planprosessen vil også gi innsparing og gevinst for kommunen og
dens innbyggere.

6. GJENNOMFØRINGSSTRATEGIER

- 7. PLANPROSESSEN

Ut fra oppgitte temaer og utforminger foreslâs det opprettet en styringsgruppe
et mulig kommunalt/privat

utviklingsselskap

med ansvar

for gjennomføring

som grunnlag for etablering av

av sentrumsplanens

tiltak.

'

M1 / /j

.af/ft S’

/
Øystein Waag
Sivilarkitekt

Vedlegg:

- Høringsnotat 30.10.2018 vedr. forslag planprogram for kommunedelplan
- Høringsnotat

15.05.2019

- ny jernbanestasjon,

Hamar

- Planforslag august 2019 — nytt sykehus, Hamar
- Høringsnotat

16.09.2019

-reguleringsplan

- interCity

Stange
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- dobbeltspor Hamar

kommende

19/3110-50

HAMAR KOMMUNE
Postboks 4063
2306 HAMAR

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Region øst

Elin Johanne Slettum / 62553715 19/245892-4

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

19/3110(7)

07.11.2019

Uttalelse til ny sentrumsplan for Hamar - oppstart av planarbeid og
planprogram på høring
Vi viser til brev datert 4.9.2019.
Bakgrunn
Hamar kommune skal lage ny sentrumsplan for Hamar som skal sikre et attraktivt og
levende sentrum. Planprogrammet som er på høring skal gi rammer for dette arbeidet.
Hensikten med planen er å legge forutsigbare rammer for videre utvikling av et attraktivt
sentrum med boliger og byrom av høy kvalitet, samtidig som det skal tilrettelegges for at
flere kan bo i sentrum. Det skal tilrettelegges bedre for myke trafikanter, og blå og grønn
struktur skal styrkes.
For å sikre at sentrumsutviklingen sees i sammenheng med omgivelsene, gjøres
planarbeidet for et område som strekker seg til Vikingskipet, Disen bru og Espern. Gjennom
prosessen vil kommunen avklare endelig plangrensen.
Våre merknader
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport. Statens vegvesen har det generelle ansvaret for at trafikksikkerhet og
fremkommelighet ivaretas i transportsystemet.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region øst

firmapost-ost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Parkgata 81

Statens vegvesen

2317 HAMAR

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Vi minner om de statlige planretningslinjene som vektlegger at en samordning av areal- og
transportpolitikken skal begrense omfanget av arealbruk til tettstedsformål og få redusert
eller stabilisert transportomfanget.
Planprogrammet tar for seg fire plantema; kvaliteter i sentrum, boligbygging og bokvalitet,
bystruktur, mobilitet, gatebruk og byrom.
Planprogrammet opplyser at planleggingen skal ta utgangspunkt i en analyse av «5- og 10
minuttersbyen» der gangavstand legges til grunn for søk etter nye muligheter for
boligbygging og lokalisering av sentrumsfunksjoner. Planprogrammet sier at i
sentrumssonen er det mål om å utvikle byen i retning kompakt by.
Planprogrammet opplyser at planleggingen skal avklare hvordan man skal tilrettelegge for et
velfungerende transportsystem, som bidrar til å nå overordnende mål om et levende sentrum
hvor det er lett å leve miljøvenning. Planprogrammet sier videre at det skal ses på hvordan
man kan sikre høy tilgjengelighet for gående, syklende og personer med nedsatt
funksjonsevne.
Sentrumsplanen skal legge til rette for økt attraktivitet og mer bærekraftig mobilitet innenfor
planområdet. Hamar by er et regionsenter der det er vesentlig grad innpendling fra omlandet
rundt. Planprogrammet sier at bilens rolle i byen skal belyses. Vi ber om at forholdet til
utfordringer knyttet til innpendling tas med som en problemstilling i det videre arbeidet.
Kommunen har fokus fortetting og transformasjon av sentrum. Vi ser at kommunen bør
tydeliggjøre dette i planprogrammet. For å kunne oppnå ønsket om kompakt by, og ved at
arealbruken begrense transportbehovet er det viktig å bygge byen «innover».
Planlegging for bærekraftig mobilitet dreier seg ofte om utvikling som bidrar til at folk reiser
kortere avstander og med andre transportmidler enn bil. For å endre reisevaner må
konkurranseforholdet mellom ulike transportformer endres.
Regulering av parkering er et viktig virkemiddel for å oppnå ønsket utvikling. Vi ber om at
dette forholdet innarbeides i planprogrammet.
Mobilitetsplan
Parallelt med revidering av sentrumsplanen skal det utarbeides en mobilitetsstrategi. Vi
oppfatter at mobilitetsstrategien skal avklare målsettinger på mobilitetsområdet samt
tilhørende virkemidler for sentrumsområdet. Statens vegvesen er invitert til samarbeid om
felles mobilitetsstrategi for Hamar. Vi mener at arbeidet bør avklare målsettinger og
virkemidler som bør brukes konkret i sentrumsplanen.
Hamar er regionhovedstad med mange pendlereiser. Innpendlingen til Hamar skjer i dag i
stor grad med personbilen. Mål om økt attraktivitet i Hamar sentrum krever endring av
reisevanene både regionalt og lokalt. Mjøsbystrategien og Inter City prosjektet er eksempler
på areal- og transportgrep som øker forutsetningene for økt bærekraftig mobilitet i
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Hamarregionen. Økt regional kollektivtransport er en forutsetning for at sentrumsgatene i
Hamar kan prioriteres til mer bærekraftige mobilitetsformer.
Vi mener at arbeidet med mobilitetsstrategi kan bidra til å synliggjøre utfordringer og gi
bedre forståelse for nødvendige grep i transportsystemet. En bedre sykkelby krever økt
prioritering i transportsystemet, også i sentrumsområdet. Med en mer målrettet gatebruk
og prioritering av ulike mobilitetsformer ligger det godt til rette for at Hamar sentrum blir et
mer attraktivt sentrumsområde for både handel og bomiljø.
Planprogrammet sier at overlappende tematikk i grensesnittet mellom mobilitetsplan og
sentrumsplanen må avklares. For å lykkes med utvikling av et attraktivt sentrum er det viktig
at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og
slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer. Vi mener at det videre planarbeidet må ha fokus på sammenheng mellom
arealbruk og bærekraftig mobilitet.
Vi mener at planprogrammet gir gode føringer for det videre arbeidet for sentrumsplanen.
Seksjon for plan og trafikk
Med hilsen
Hanne Finstad
Seksjonsleder

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.

Elin Slettum

