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Innledning

Formål med kunnskapsgrunnlag er å fremskaffe kunnskap og analysere hovedutfordringer.
Kunnskapsgrunnlaget skal beskrive viktige rammebetingelser, status og utviklingstrekk.
Arbeidet med sentrumsplanen er tenkt lagt opp til to deler; én strategidel (samfunnsdel) og én
arealdel.
Avgrensningen av sentrumsformål og bybebyggelse på kommuneplankartet er ikke bare en
stadfesting av dagens situasjon, men viser en ønsket utvikling for sentrumsområdet. Dagens
sentrum er likevel et naturlig utgangspunkt for hvilke arealer som skal inngå i sentrum i en
situasjon 10-12 år framover i tid. Planarbeidet skal definere hva vi mener med sentrum.
Statistisk sentralbyrå (SSB) tar utgangspunkt i en definisjon av sentrumskjerne for å definere
sentrumssone:
1. En sentrumskjerne er et område med mer enn t re ulike hovednæringsgrupper med
sentrumsfunksjoner. I tillegg til detaljvarehandel, må offentlig administrasjon eller helse- og
sosialtjenester eller annen sosial og personlig service være representert. Avstanden
mellom bedriftene skal ikke være mer enn 50 meter.
2. En sentrumssone er et område satt sammen av en eller flere sentrumskjerner og en sone
på 100 meter rundt.
Hamar kommune har operert med noe ulike definisjoner av sentrum i ulike plansammenhenger.
Dette er vist i figurene på neste side.
I forslaget til revidert kommuneplan fra 2011 ble det lagt vekt på følgende:
Den gamle kvartalsstrukturen er utgangspunktet for Hamar sentrum.
Det bør være gangavstander innenfor sentrumsområdet.
Det er ønskelig å knytte kontakt mellom sentrum og Mjøsa.
Arealene langs Vangsvegen (Fuglsethtomta, Hamar Stadion), som har vært vist som
omformingsområder i kommuneplanen 2005-2016, forventes i et 10-15 årsperspektiv å bli
nærmere knyttet til sentrum med økt handelsvirksomhet.
”Campus Hamar” (høgskole/universitet) bør utvikles som en del av sentrum, men bør
beholde og videreutvikle en egen identitet.

4

Figur: Hamarhar operert med ulike definisjonerav sentrumi ulike plansammenhenger.

Avgrensningenetter SSBsdefinisjon gir en sentrumssonei Hamar som omfatter kvartalsstrukturenmed
tilgrensendeareal samt Vangsvegentil Briskebystadion. I tillegg har Hamar to mindre satellitt -sentre på
Maxi/Stormyra og på Storhamaretter en slik definisjon, som ikke er vist i figuren.
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Oppsummering og hovedutfordringer

Hamar by er i vekst, men har noen av de samme utfordringene i sentrum som byer flest.
Detaljvarehandelen er under press av endrede handlevaner med kjøpesentre og netthandel som
de viktigste nye arenaene for handel. Eiendomsstrukturen i sentrum er fragmentert og hindrer
kraftfull eiendomsutvikling, for eksempel utvikling av større boligprosjekter.
I likhet med de fleste mellomstore byer bygger vi vår identitet på storbyens kvaliteter: Levende
sentrum med byliv, kultur, handel og urbane kvaliteter. Kommunen har investert i byromsutvikling
som skal gjøre sentrum mer attraktivt. I tillegg er nærheten til Mjøsa en viktig kvalitet som det er
stemning for å utvikle. I ny planprosess for sentrum vil det være aktuelt å belyse om byens
kvaliteter kan tas i bruk i å skape et mer attraktivt sentrum. Nærhet, samarbeid og oversikt er
styrker som kan aktiveres for sentrum.
I 2018 er samarbeidet mellom gårdeiere og næringslivet i sentrum inne i en ny positiv fase, og
kommunen har åpnet ByLab i gågata for skape en god arena for utveksling av informasjon og
ideer om sentrums- og byutvikling.
Kommuneplanen og overordnede planer for klima og miljø synliggjør utfordringer som også må
vurderes i en sentrumsplan.
Hamar er i 2017- 2019 tilknyttet et nordisk prosjekt i regi av Nordisk Ministerråd, der vi
samarbeider med flere små og mellomstore byer i Norden for å identifisere suksesskriterier for
utvikling av attraktive og bærekraftige byer og byregioner. For å høste frukter av dette bør vi
trekke erfaringene inn i arbeidet med sentrumsplanen.
Ny Kommunedelplan for sentrum skal jobbe med følgende hovedutfordringer:
Hvilke kvaliteter vil vi ha i sentrumskjernen?
Hvordan skal vi bo i sentrum og hvordan skal vi få bygd flere boliger?
Hva skal kjennetegne byområdene i randsonen til sentrum, og hvordan skaper vi et tydelig
skille mellom kjerne og områdene rundt men allikevel gode sammenhenger i bystrukturen?
Hvordan kan vi få til at flest mulig ferdes miljøvennlig i, til og fra sentrum?
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Nasjonale , regionale og kommunale rammebetingelser og
forutsetninger

Stortingsmelding nr. 18 (2016-2017), Berekraftige byar og sterke distrikt, legger mange føringer
for hva regjeringen legger vekt på i god sentrumsutvikling. Sentrumsutvikling knyttes til gode
levekår og en klimavennlig utvikling. Regjeringen legger særlig vekt på tre forhold:
- Kvalitet i de bygde omgivelsene
- Levende sentrum
- Inkludering og likeverdige levekår
Regjeringens visjon om et samfunn der alle kan delta står sterkt: «Difor er det viktig å fremje
trygge og sunne stader, kulturmiljø og ei kjensle av å høyre til, sosiale møteplassar og eit levande
sentrum.»
I stortingsmeldingen sier regjeringen at kommunene har et ansvar for å gå i dialog [medvirkning]
med utbyggere og innbyggere om utformingen av de bygde omgivelsene. De peker videre på
plan- og bygningsloven som et viktig virkemiddel for å oppnå god medvirkning.
Kommunene er oppfordret til å utarbeide grøntstrukturplaner for sine byer og tettsteder. Å ta vare
på og videreutvikle slike grøntstrukturer er viktig for helse og trivsel og for å skape gode og
inkluderende bomiljø.
Med folkevekst står byområdene ovenfor store utfordringer innen miljø- og klimapolitikken. God
planlegging er avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, et miljøvennlig transportsystem,
tilstrekkelig boligbygging, sunne og trygge omgivelser og gode levekår for alle. Utvikling en i byene
må skje med tanke på å redusere klimagassutslipp og tilpasse seg et våtere, varmere og villere
klima. Regjeringen mener at målrettet arealplanlegging kan medvirke til mer attraktive bomiljøer i
byene.
«Attraktiv by», statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, er en påskjønnelse til planlegging
og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Tre områder vektlegges:
økonomisk, sosialt og miljømessig. Da Bodø vant prisen i 201 6 var juryens begrunnelse bl.a.
«Betydningen av at flere bor i den sentrale bykjernen kan knapt overvurderes. Smitteeffektene på
annen by- og næringsutvikling er fundamental».
Øvrige nasjonale rammebetingelser finner vi i:
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Attraktive og klimavennlige
by- og tettstedsområder), juni 2015
Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Friluftsliv i
nærmiljøet, grønnstruktur i byer og tettsteder.
NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder
Regional planstrategi 2016 – 2020
Nylig vedtatt kommuneplan for Hamar 2018-2030 gir mange føringer for ny sentrumsplan. Ett av
de fem hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel er følgende: «I 2030 er Hamar den viktigste
byen i og for Innlandet».
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I beskrivelsen av hvor vi er i dag, sier samfunnsdelen: «Hamar har det høyeste utdanningsnivået,
er det største handelssentrumet og har flest arbeidsplasser i Innlandet. Konsentrasjonen av viktige
institusjoner innenfor en tett sentrumssone gir et betydelig fortrinn. »
Videre følgende utdrag:
«Hamar sentrum er godt tilrettelagt for næringsliv, opplevelser og boligutbygging. Byen har
gjenvunnet posisjonen som handelssenter, og framover skal vi sørge for at også detaljhandelen i
sentrum tar seg opp.
Vi ønsker et sentrum med god blanding av funksjoner og folk, ulike typer næring, tjenesteyting og
boliger tilpasset alle aldersgrupper.
Vi skal videreutvikle rollen som regionsenter, handelssted, kulturell møteplass og arena for
tjenesteyting.
Kommunen skal samhandle med utbyggere, går deiere og næringsdrivende om å utvikle et
levende sentrum med urbane kvaliteter.»
Målene frem mot 2030 er satt til bl.a.:
Hamar sentrum skal oppfattes som et spennende og attraktivt sted å bo og drive handel i.
Hamar skal utvikle knutepunkt ved jernbanen med næringsbygg, offentlige formål og
boliger.
Hamar skal ha forsterket sin identitet, basert på historie og geografisk beliggenhet, og skal
oppleves som en moderne kommune.
Nesten alle de vedtatte prinsippene i kommuneplanens langsiktige arealstrategi har betydning for
en ny sentrumsplan (se vedlegget «Sentrumsrelevant innhold fra Kommuneplan for Hamar 2019 –
2030»).
Hamar kommunes gjeldende planstrategi ble det fattet følgende vedtak: «I alle planer i Hamar
kommune skal følgende tema være gjennomgående:

-

Grønt skifte
Folkehelse
Mangfold og integrering»
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Status og utviklingstrekk

Gjeldende sentrumsplan er en kommunedelplan fra 1995. Dette karakteriserer 1995-planen:
Følger byplanen fra 1848 sine grenser.
Kvartalsstruktur, byrom og bebyggelse er i tråd med den første byplanen.
Beskriver og tar vare på bebyggelsens preg i de ulike områdene i sentrum.
Er detaljert vedr. byggehøyder og funksjoner.
Fastsetter en del bygårder til bevaring.
Mye har skjedd i sentrum og i omlandet som påvirker sentrum siden 1995, og ideene om sentrum
har endret seg. Et godt og vitalt sentrum er ikke en selvfølge slik det kanskje var i Hamar i 1990.
Internasjonale og nasjonale utviklingstrender har nådd Hamar med handel lokalisert i
næringsparker utenfor bysentra og handling på nett i stedet for å gå i den fysiske butikken.
Både nasjonale og internasjonale trender viser at folk er blitt mer urbane i livsstil og ønsker et
bysentrum som byr på opplevelser, boliger og arbeidsplasser med korte avstander mellom alt.
Urban handel er en del av totalopplevelsen, men ikke lenger bærebjelke i opprettholdelsen av et
sentrum. I arbeidet med ny sentrumsplan må vi vurdere hvordan de utfordringene som vi har med
nye trender skal spille inn på planleggingen og de rammene som legges i arealplanen for sentrum.
I Hamars boligplan fra 2015 er boliger i sentrum trukket fram som en ønsket satsing:
Hamar kommune vil arbeide aktivt for å gjøre sentrum til et attraktivt boligområde. Hamar sentrum
er med sin historiske arv og sin nylige oppgradering et pluss for bomiljø og opplevelser.
Status for tetthet av beboere i sentrum er vist i figuren under. Framstillingen gir et utgangspunkt
for å kunne måle om vi beveger oss i ønsket retning:

Figur: Status for bosatte i sentrumskvartalene, per januar 2017.
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Det er også interessant å se på alderssammensetningen blant beboere i sentrum. Tre
grunnkretser dekker sentrumskvartalene og gir et godt grunnlag for å analysere ulike deler av
sentrum opp mot hverandre.

Figur: Alderssammensetning blant beboere i sentrum. Vestbyen domineres av gruppa 51 -80 år. Midtre del av sentrum
har en relativt stor andel i gruppa 21 -40 år, mens tallene for Østre del av sentrum preges av at det bor mange eldre her i
gruppa over 80 år (Parkgården inngår i området).

Kommuneplanens m ål for boligutvikling
Per 1.1.2018 har Hamar kommune 30 930 innbyggere. Mål for boligutvikling må ses i lys av
befolkningsprognoser og endringer i bomønster. Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger
for Hamar tilsier et innbyggertall på omkring 34 200 personer i 2030 ved middels vekst (MMMM) til
35 200 innbyggere ved høy vekst (HHMH).
I kommuneplanperioden 2005-2015 var målet å legge til rette for 120-130 nye boliger pr år. I
kommuneplanperioden 2011-2022 var målet 150-200 boliger per år.
Kommuneplanens samfunnsdel (2018-2030), med langsiktig arealstrategi, sier noe om mål og
strategier for videre boligplanlegging i Hamar. Her foreslås det at
Hamar skal legge til rette for en utbygging av 200-250 nye boenheter per år for å nå målet
om en befolkningsvekst på 1-1,5 % per år.
Behov for boliger i planperioden er med det anslått til ca 2400 - 3000 boenheter.
Kommuneplanens arealdel tar for seg de konkrete utbyggingsmulighetene innenfor planperioden.
Arealene som allerede er avklart i kommuneplanen fra 2011 dekker dette behovet, men som
påpekt over ligger det i tallene en stor usikkerhet i gjennomf øring på en del av områdene. Hamar
har heller ikke et stort eller variert tilbud av eneboligtomter og rekkehus. Fokuset i revidert
kommuneplan er derfor å avklare arealer for denne type boliger.
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Det er tidligere (2013) gjennomført volumstudier for sentrum, med en rekke 3D-illustrasjoner for
hvordan kvartalene i sentrum kunne tenkes utviklet innenfor den da gjeldende sentrumsplanen.
Eksempel:

4.1

Hovedtrendene i utviklingen av Hamar sentrum

4.1.1 Fokus på sammenhengen mellom sentrum og vannet
Strandsoneplanen (KDP 2003) la grunnlag for en åpning mellom sentrum og Mjøsa (flyttet
jernbanen ut på bru) og etablering av Koigen. Bevisstheten om kvaliteten i kontakten med
vannet og rekreative arealer i sjøfronten ble almen.
Veg- og transportplanen (KDP 2009) vedtok å fjerne parkeringen på 8-metersplanen.
Styrking av rekreative formål og sammenhengende strandpromenade foran sentrum ble
etterlyst politisk. Forsøk med å få til restauranthus ved Skibladnerbrygga etter modell fra
Drammen. (Ingen aktuelle interessenter meldte seg.)
Byromsplan av Gehl, utredning 2013, tydeliggjorde, kontakten utover fra byen mot Mjøsa
og langs mjøsstranda som Hamars største «herlighetsverdi».
Jernbaneprosessen førte til vedtak i kommunestyret om å flytte jernbanen for å utvikle
denne herlighetsverdien.
4.1.2 Fokus på varehandel i sentrum , opplevelse og byliv
Styrking av sentrum ved å plassere kulturhuset ved Stortorget, besluttet i 2011 og
ferdigbygget og offisiell åpning våren 2014.
Kommuneplan 2005 innførte begrepene sentrumsbebyggelse, byomforming og
bybebyggelse og etablerte kjøpesentergrense for at detaljvarehandelen ikke skulle
dreneres ut av bybebyggelsen. Ekspansjon av sentrum fra Østre torg til Ringgata og
grunnlag for kjøpesenter på Hamar stadion.
Tvil og tro vedr CC Stadion endte med tro på at tiltaket ville styrke sentrum på lengre sikt.
Gjentatte avvisninger av nye utviklingsplaner for økt detaljvarehandel på Maxi.
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Sentrumsstrategier vedtatt i 2010 etter utarbeidelse i politisk komite. Satsing på handel,
opplevelse og boligbygging i sentrum.
Satsing på Stortorget med nytt torganlegg og op pgradering av Basarbygningen til
restauranthus for å styrke torget som arena.
Strandgata ny, attraktiv gate.
Byromsplan av Gehl 2013 fikk mye positiv respons i folkemøter, ny giv for byrommene som
møteplasser.
Første «bylab» som paviljong på Østre torg som informasjonssenter for utviklingprosjekter
i byen.
Handlingsplan for sentrum 2017 for gjennomføring av tiltak. Ny bylab åpnet juni 2018.
Satsing på Østre torg og utvikling av tilliggende byrom.
4.1.3 Sentrumsekspansjon
Kommuneplaner etter tusenårsskiftet har lagt grunnlag for sentrumsekspansjon og mer bymessig
utvikling langs hovedinnfartsvegene. Fra 2018 gjelder følgende:
Sentrumsbebyggelse langs Vangsvegen til og med CC-Stadion og bybebyggelse videre
østover langs Vangsvegen.
Sentrumsbebyggelse langs Stangevegen til Christies gate og bybebyggelse videre østover
til kryss med Åkersvikavegen.
Kjøpesenter er bare tillatt i sentrumsbebyggelsen.
2 nye kvartaler på Fuglsethmyra.
2 nye kvartaler på Fuglsethtomta
4.1.4 Boligbygging i sent rum
Flere boliger i sentrum er viktig både ut fra miljø- og klimamålsettingene, men også for å skape et
mer levende og attraktivt sentrum. Utviklingen er på god vei, med flere større boligprosjekter
gjennomført eller under planlegging. Det er allikevel et stort ubrukt potensial for flere boliger i
sentrum. Ny kommuneplan tillater boliger i fra 2. etasje oppover.
Vestbyen er snart ferdig omformet fra industri til boligkvartaler
Kvartal 48 omformet med mange nye leiligheter og redusert næring
Boliger på CC stadion
Kvartal 54 er under regulering til mange boliger.
For Parkgata 31 og 34 pågår reguleringsarbeid for boliger.
Østre gate 1 reguleres for boliger.
Det er påtenkt boligutbygging i Torghjørnet-kvartalet
I arbeidet med sentrumsplanen bør det stilles spørsmål om hva som skal til for å øke
boligbyggingen i sentrum.
Hvilke virkemidler har vi i arealplanleggingen og hvilke andre muligheter foreligger?
Hvem skal bo i sentrum?
Hva slags bokvaliteter skal sikres for boliger i sentrum?
Hvor ligger hindringene i eksisterende sentrumsplan?
Hvilke andre hindringer? Vern? Byggehøyder? Formål?
Kan vi få opp noen gode infill/onfill/omformingsprosjekter?
Hva slags befolkningssammensetning ønsker vi i sentrum? Nye boligformer?
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Bokvaliteter som lekeplasser og friluftsliv?
Hvor raskt kan markedet ta imot nye boligtilbud i sentrum?
Hvordan påvirker eiendomsutviklerne og grunneierne utviklingen?
4.1.5 Miljø og klima / Det grønne skiftet
Økt bevissthet om ansvar i, og klimabudsjett vedtatt 2017 for årlig revisjon.
Klimaplan revideres parallelt med sentrumsplanen.
Klimamålene innen mobilitetsfeltet der parkering, tilrettelegging for gåing og sykling og
kollektivtrafikk er naturlige tema bør behandles overlappene i flere planprosesser –
sentrumsplan, miljø- og klimaplan og evt. mobilitetsplan/revisjon av veg- og transportplan.
Fra langsiktig arealstrategi: Kollektivtransport, gående og syklende prioritere opp i
sentrum, dvs. gjennomkjøring for bil og langtidsparkering prioriteres ned. Parkering på 8metersplanet er vedtatt utfaset og det legges opp til innfartsparkering i større grad.
4.1.6 Næringsliv i sentrum
Mange oppfatter at sentrum er i en depresjon, og mange lokaler står tomme. Nye
boligprosjekter kommer, men har en tendens til å sprenge de rammene for utvikling som er
vedtatt tidligere. Samtidig er det flere positive tegn, bl.a. at gårdeierne ønsker å
samarbeide for å stå sterkere.
Oppblomstring i kafe- og restaurantbransjen
Opprustingen av Strandgata har gjort gata mer attraktiv – særlig som restaurantgate og i
praksis mer enn doblet lengden fotgjengergate. Samtidig har gågata/Torggata blitt sliten og
stående med mange tomme lokaler eller lokaler som ikke har utadrettede virksomheter.
Næringsplanen uttrykker et ønske om fortetting av sentrumskjernen og en tilrettelegging
for bolig, næring, utdanning, handel og kulturtilbud. Et mål i næringsplanen er et sentrum
med et rikt mangfold av kompetansebedrifter, handelsvirksomhet og urbane tilbud.
Mulige strukturelle hindringer for næringsutvikling i sentrum?
4.1.7 Kommuneplanen om sentrum
Omtales i kapittel om rammebetingelser og i vedlegget.
4.1.8 Jernbanestasjon
Jernbanestasjonens plassering vil ha betydning for sentrumsutviklingen, særlig når det
gjelder lokalisering av næringsliv – kontorarbeidsplasser først og fremst. Dette må man
finne ut av hvordan man skal forholde seg til i sentrumsplanleggingen så lenge vi ikke får
landet et gyldig jernbanevedtak. Byutvikling er et viktig tema i jernbaneutredningen og vi
bør koordinere og trekke veksler på den jobben som gjøres der.
4.1.9 Aktuelle indikatorer for sentrum:
- Ansatte i serveringsbransjen (SSB data)
- Boliger i sentrum (egne tall).
o Studentboliger/utleieboliger?
- Sykkeltellere
- Luftkvalitet
- Publikumstellinger i sentrum
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Analyse

Ny kommunedelplan for sentrum må ta utgangspunkt i gjeldende planstatus og de behov som blir
avdekket gjennom evaluering og statusgjennomgang.
Det er behov for både en overordnet strategi for sentrum (samfunnsdel) og en arealdel som kan
være et robust og fleksibelt verktøy for rask og forut sigbar byggesaksbehandling.
Som grunnlag for utarbeidelse av planprogram for ny sentrumsplan er det tatt en gjennomgang av:
- Kommunedelplan for Sentrum 1995
- Strategier for sentrumsutvikling 2010
- Kommuneplanens arealdel 2018 (i eget vedlegg)
Til slutt i kapittelet belyses hva som er hovedutfordringene og hvilke temaer som bør tas opp i en
ny sentrumsplan.

5.1

Gjennomgang og evaluering

5.1.1 Kommunedelplan for sentrum 1995
Planleggingsperiode: 1984 – 1995
Arealdel: Plankart og temakart med bestemmelser, retningslinjer og beskrivelse
Handlingsdel med budsjett
12 delrapporter og en særutgivelse i bokform
Mål: Se sentrums rolle i en kulturell og historisk sammenheng, samtidig som det utbyggings- og
utviklingspotensial som er skal utnyttes på en måte som gir gode livsbetingelser både for
mennesker og næringsliv, boende og besøkende.
- Tilrettelegge for utvikling, arealbruk og kulturvern
- 12-årig handlingsprogram med forbehold om dekning i budsjett
- Arealplan med 4 typeområder med utformingsbestemmelser
- Mål om å forenkle ved å unngå reguleringsplaner, bortsett fra i noen definerte områder
med stort utbyggingspotensial
- Mål om allsidig bymiljø og funksjonsblanding
- Relativt detaljert regulering av kvartalene
- Trafikksystem: (senere avløst av KDP veg og transport 2009)
o Innfartsgater: «Sentrumsringen» (i nord St. Olavs gate – Håkons gate –
Grønnegata – Karl Jemtes gate), basert på ideen om nordre tangent (fra
Stangevegen til St Olavs gate gjennom høgskolen til Grønnegata og Karl Jemtes
gate) og søndre tangent (Stangevegen – Strandgata – Storhamargata – Aslak
Bolts gate)
o Evt. ny søndre tangent / søndre hovedgate utenfor jernbanen
o Sentralt plasserte parkeringsanlegg langs innfartsgatene
o Enveiskjørte tverrgater
o Egen sykkelutredning
o Gågata beholdt uendret
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Nytt bydelstorg i øst (F. Lundhs plass), prinsipp om at alle kvartaler skal ha kontakt
med minst ett offentlig byrom med park- eller plasskarakter
Kulturvern: Båndlegginger for vern. Senere supplert/avløst av KDP for kulturminner og
kulturmiljøer: modernismen, uthusbebyggelse.

5.1.2 Strategier for sentrumsutvikling
Planleggingsperiode: 2009 – 2010
Fokusområde: Utfordringer for utvikling i den mest sentrale delen av sentrum (Vestre torg –
jernbanestasjonen, Grønnegata – Strandsonen). Nedenfor listes opp hovedtemaene i planen.
Kommentarer gis under evalueringspunktene.
5.1.2.1 Utfordringer og muligheter for Hamar sentrum som kommer med økt satsing på jernbane
og i lys av 4-felts E6 gjennom regionen
- Økt attraktivitet som bosted / lettere å pendle
- Styrket som regionsenter
- Økt attraktivitet som arbeidssted
- Byen «ansikt» mot innfartsårene
- Jernbanestasjonen sentralt beliggende et viktig fortrinn
- Jernbaneutbygging gjennom/forbi sentrum utfordrende men gir mulighet for permanente
løsninger for den sentrale strandsonen
Evaluering:
Alle punkter fortsatt gyldige. Nytt jernbanealternativ øst skaper nye problemstillinger:
a) Forbindelse til stasjon i øst, evt. utvidelse av sentrum eller 2-senterstruktur.
b) Forbindelsen sentrum – vannet, muligheter og insitamenter.
5.1.2.2 Vurdering av hvordan nye tyngdepunkt for handel og nye bymessige områder inntil den
gamle sentrumsstrukturen skaper både utfordringer og muligheter for Hamar sentrum og
byens urbane identitet.
- Hamar stadion
- Fuglsethmyra
- Fuglsethtomta
- Vestbyen
- Høyskoleområdet / Campus
- Stasjons- og skysstasjonsområdet
- Espern
- Strandsonen og sentrumsnære strandsone
God fysisk sammenknytning mellom sentrum og omkringliggende utviklingsområder, til fots
og på sykkel
Naturlige sentrumsfunksjoner må utvikles og styrkes i sentrum og ikke flyttes ut av sentrum
Tilknytningen mellom CC Stadion og sentrum ved utbygging av Fuglsethtomta
Evaluering:
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Alle punkter fortsatt gyldige, men noen områder og tema må knyttes til:
Langs Vangsvegen til Ringgata: Det trengs en nærmere konkretisering av forskjellen mellom
sentrumsbebyggelse og bybebyggelse. Johannesenløkka og CirkleK kommer i tillegg som
utviklingsområde, som strekker seg fram til Ringgata. Begge sider av Vangsvegen må
vurderes for videreutvikling. Innfartsparkering – lokalisering, funksjon og innhold som
mobilitetsnav.
Sentrumsfunksjoner: Det trengs en bevisstgjøring av hva dette er, belyst fra ulike
innfallsvinkler. Fotgjengerperspektiv, kundeperspektiv, opplevelsesperspektiv,
mobilitetsperspektiv.
Aksen høyskoleområdet – sykehuset: Både høyskole og sykehus er A-næringer, besøks- og
arbeidsplassintensive, og kan defineres inn i sentrumsområdet. Det trengs en diskusjon om
tilknytningen til sentrum, innhold og funksjoner i framtiden.
Espern og strandsonen: Tilknytning og minimering av jernbanens barriereeffekt må utredes i
jernbanesaken, men en diskusjon om forholdet mellom strandsonen og bystrukturen hører
hjemme sentrumsplanen. I en ny sentrumsstrategi må en legge inn et tidsperspektiv slik at
utvikling over tid kan planfestes. Temporær bruk av arealer er aktuelt tema.
Tjuvholmen kommer i tillegg som utviklingsområde. Hva skal forholdet mellom Tjuvholmen og
sentrum være? Innhold, forbindelser og sammenheng, forskjeller og likheter?
Stasjons- og skysstasjonsområdet: Her forventes knutepunktsfunksjonene å bli avklart
gjennom jernbaneprosessen. Det trengs en diskusjon om det bymessige innholdet for øvrig
ved eksisterende stasjon og ved ny stasjon. Eksisterende stasjon vil uansett inngå i
sentrumsplanens fysiske avgrensning, og dersom ny stasjon kommer i øst må etterbruk av
eksisterende stasjonsområde diskuteres.
5.1.2.3 Hvordan kan Hamar sentrum bli et vitalt møtested for befolkningen og besøkende?
Et mangfold av funksjoner og samspillet mellom disse
Opplevd omgivelseskvalitet – arkitektur, byrom, infrastruktur
Prioriterte funksjoner i videre utviklingsarbeid:
1. Handel
2. Boliger
3. Kultur og opplevelser
Understøttes ved: Mjøskontakt, estetikk, tilgjengelighet
Tema handel gjennomgått med input fra handelsanalyser fra Vista Analyse (2005) og Asplan
Viak (2010)
Tema bolig med talldata t.o.m. 2010. Viktig å få synliggjort potensialet innen gjeldende
sentrumsplan.
Tema kultur og opplevelser. Strategien peker på potensialet i å åpne og utvikle bakgårdene i
sentrum. Peker på utfordringen å finne en bærekraftig balanse mellom bevaring og
regningssvarende bruk av bygningene. Henviser til kvartalsvise mulighetsstudier som vegen å
gå for å avklare utviklingspotensialet. Videre å utvikle kontakten med Mjøsa og kvaliteten i det
offentlige rom.
Evaluering:
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Handel: Her trengs oppdatert tallmateriale. Samt å innlemme erfaringer fra pågående
samarbeid med gårdeiere i sentrum og ByLab.
Bolig: Kvartalsvise mulighetsstudier ikke fullført pga. ressursmangel. Disse bør gjennomføres
som grunnlag for diskusjon mellom politikere, grunneiere, utviklere og publikum. ByLaben som
arena.
Trenger:
- Oppdatert tallmateriale om boligutviklingen, inkl boligtype, samt stipulering av planavklart
volum.
- Diskusjon om bokvaliteter i sentrum.
- Dialog om eiendomsutvikling og tilskuddsordninger.
Kultur og opplevelser:
Trenger:
- Videre utvikling av byrom, kunst og kultur, servering, events.
- Nytt aktørbilde?
- Lokaliseringsdiskusjon.
5.1.2.4 Hvordan forbedre sentrums kontakt med Mjøsa på kort og lang sikt?
Henviser til
KDP Strandsonen og jernbanen på bru
KDP veg og transport og avvikling av parkering på 8 -metersplanet, behov for erstatning
andre steder.
Serveringssted ved Skibladnerbrygga: kommunen har ikke lykkes å få drivere
Helhetlig omforming ifm. jernbaneutbyggingen
Strandpromenade delvis utbygd i privat regi (Espern)
HFK positiv til å bidra til helhetlig strandpromenade
Planen angir en rekke kortsiktige tiltak
Evaluering:
Flere tiltak er gjennomført, delvis på midlertidig basis. Diskusjon om framtidige løsninger
avhengig av jernbanesaken.
5.1.2.5 Evaluering av gjeldende kommunedelplan for Hamar sentrum og eventuell revisjon av
planen
Revisjon ble utsatt pga. ressurs- og kapasitetssituasjonen i arealplan. En volumstudie bør
gjennomføres, ref. «Arealbruk og utnyttelse» fra 1991.
Evaluering:
Volumstudier er et viktig verktøy i diskusjonen om framtidig utvikling. Som innledning til arbeid
med ny arealplan bør dette gjennomføres. En studie kan også være av interesse i den
strategiske diskusjonen. Aktuelle tema er:
- Bo- og opplevelseskvaliteter i sentrum?
- Hvor høyt kan vi bygge i sentrum?
- Kan vi redusere ambisjonen på kulturvernområdet?
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5.1.2.6 Hvordan skal det framtidige sentrum avgrenses og hvordan skal det omkringliggende
området utvikles for å bidra til å bygge opp under og styrke sentrumskjernen?
Ikke belyst ytterligere pga. kapasitetssituasjonen.
Evaluering:
Viser til vurderingene under pkt. 2.
5.1.2.7 Tilnærming til krav om universell utforming
Strategien gikk ikke nærmere inn på dette men henviste til pågående utviklingsarbeid.
Evaluering:
Temaet bør løftes igjen i denne planen, både i strategi- og arealdel.
5.1.2.8 Prioriterte satsinger i strategier for sentrumsutvikling 2010
Konkretiserte satsinger på
Utvikle sentrumsarbeidet
Sammenknytning sentrum – Hamar stadion/Fuglsethmyra
Kartlegge og synliggjøre potensialet for fortetting og boligutbygging i sentrum
Tilrettelegge for godt samarbeid med utbyggere i konkrete boligbyggingsprosjekter i
sentrum
Følge opp sentrumsrelevante tiltak fra Boligplanen og Boligsosial handlingsplan
Planavklaring og oppfølging av planer for områder for boliger rundt Hamar
stadion/Fuglsethmyra, Espern-området, Nestle-området
Realisere planene om nytt, regionalt kulturhus ved Stortorget
Utvikling og opprusting av Stortorget
Estetikk og offentlige rom
Utvikling av sentral strandsone og sentrums kontakt med Mjøsa
Utvikling av Campus Hamar
Evaluering:
Lista over satsinger bør gjennomgås, status beskrives og evalueres. Avklares hva som skal
med videre.

5.2

Hovedutfordringer

og temaer i en ny sentrumsplan

I strategidelen drøftes en prinsipiell tilnærming og holdning.
I arealdelen tar prinsippene form og nyanseres ift. lokal/fysisk kontekst.
Kommuneplanen med retningslinjene fra byromsplanen legges til grunn.
5.2.1 Hvilke kvaliteter vil vi ha i sentrumskjernen?
- Vi vil aktivere byrommet, skape et levende sentrum der mange oppholder seg i gatene, på
plassene og i parken.
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Derfor må butikkene være attraktive, kafeene, kultur- og opplevelsestilbudet være
attraktivt, og byrommene by på opplevelser for alle. Hvordan får vi til det?
Hvilke mål skal vi sette for byliv i sentrum?

5.2.2 Hvordan skal vi bo i sentrum og hvordan skal vi få bygd flere boliger?
- Vi ønsker at mange flere bor i sentrum.
- Derfor må vi finne ut hvordan vi kan få bygd flere boliger i sentrum og få disse ut i
markedet.
- Hvilke bokvaliteter skal vi etterstrebe i sentrum, i sentrumskjernen og i bybebyggelsen
rundt?
- Hvordan kan vi utnytte potensialet for tettere bebyggelse samtidig som vi får høy
bokvalitet?
- Kulturminner er oftest positive miljøelementer i by, men er kulturminnevernet for sterkt
nedfelt i eksisterende planverk slik at det lammer utvikling?
- Er eiendomsstrukturen i sentrum et hinder for utvikling? Og kan vi gjøre noe med den hvis
det er slik?
- Vi kan vise et eller flere scenarier for utvikling gjennom modellstudier?
- Vil vi legge til rette for variert demografi, eller er det spesielle grupper som skal styrkes?
Kvaliteter for barn, for eksempel?
- Hva med universell utforming av boliger og omgivelser?
5.2.3 Hva skal kjennetegne byområdene i randsonen til sentrum, og h vordan skaper vi et
tydelig skille mellom kjerne og områdene rundt men allikevel gode sammenhenger i
bystrukturen.
- Vi må finne ut hva som skal være sentrum i framtiden, om det er en sentrumskjerne som
har andre kvaliteter enn området omkring som også er bybebyggelse.
- Hvilke er de identitetsgivende punktene i bylandskapet og hvordan henger de sammen?
- Kan vi arbeide med et bilde av en gradert utvikling av sentrum der det er en definert kjerne
og forbindelser eller armer som strekker seg ut i de ulike områdene utenfor kjernen?
- Hvordan skal høyskoleområdet og sykehusområdet være en del av sentrum?
- Hvordan skal sentrum strekke deg mot Mjøsa og hvordan skal forholdet mellom
sentrumskjernen og Tjuvholmen, Godsområdet og Espern være?
- Hvordan kan vi minimere jernbanen som barriere i byen hvis det vestre alternativet velges?
Handler det om hva vi bygger på hver side?
- Hvordan skal avstanden fra stasjonen til eksisterende sentrum oppleves hvis det østre
alternativet blir en realitet, og hvordan skal området ved den nye stasjonen utvikles?
- Hvordan skal området ved eksisterende stasjon gjenbrukes hvis det ikke skal være et
kollektivknutepunkt?
- Disse spørsmålene er delvis en del av jernbaneutredningen, men de bør drøftes i arbeidet
med sentrumsstrategi.
- Til arealplanen: Hva skal kjennetegne bebyggelsesstrukturen i de ulike byområdene
utenfor sentrumskjernen?
- Hva kan vi regulere i arealdelen av kommunedelplan og hva skal være strategier å arbeide
med på flere måter?
- Hva med grønnstrukturen?
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5.2.4 Hvordan kan vi få til at flest mulig ferdes miljøvennlig innenfor, til og fra sentrum?
- Her kan vi synliggjøre mobilitet som viktig faktor for et levende sentrum og presentere
perspektiver som strekker seg over i en mobilitetsutredning som forventes igangsatt i løpet
av vinteren.

I tillegg vil det i planprogrammet bli behov for å si noe om:
Hvordan skal utviklingen være over tid?
- Skal en strategi også ha en tidsdimensjon?
- Trengs en handlingsplan?
Hvem skal vi invitere til diskusjon og kunnsk apsutveksling om sentrum?
- Diskutere hva vi vil med medvirkningsopplegg i planprogrammet.
- Tilpasse metode til formål
- Både kunnskapsutvikling og forankring
- Lage kommunikasjonsplan
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