
 
  TAG arkitekter Oslo  
  Osterhaus’ gate 27 0183 Oslo  

1 
Vedlegg 1 – 200818_Briskeby_ Områderegistrering/-analyse 

 
 
 
 

Områderegistrering/-analyse 

 

Bakgrunn: 

Planinitiativet gjelder Skogveien 10/Brugata 56 m. fl og på Briskeby i Hamar. Gjeldene regulering: 

Tomten er regulert som forretning/kontor. Max reguleringshøyde = kotehøyde +141, 8 som tilsvarer 

15 m i nord og maks utnyttelse er på 6000 m2. 

 

Figur 1 Dagens regulering av planområdet bak Briskeby stadion, sør for politihuset markert i rødt. 

 

Planområdet og omgivelsene: 

Planavgrensning og lokalisering: 

Planområdet er på ca. 8,5 daa og ligger i Briskeby, sentrum øst i Hamar, nær innkjøringen til byen fra 
sør. Området grenser til Brugata med småhusbebyggelse i sørøst, Briskeby Stadion i vest, politihuset i 
nord, og nordøst grenser planområdet til utviklingsområdet «trekanttomten» der det nylig er regulert 
blokkbebyggelse med boliger og utadrettet næring i 1. etg. Det er ca. 1 km gange fra Hamar 
togstasjonen og 1,5km fra sentrumskjernen rundt torggata. Sosial infrastruktur som skoler og 
barnehage ligger i nær tilknytning til planområdet. Det er god kommunikasjon for reisende fra 
Briskeby Stadion og Vangsveien som er hovedkollektivtrasé for buss. I tillegg er det egen sykkeltrasé 
ned til sentrum. Det er kort vei til store rekreasjonsområder for tur, jogging og helse ved Ankerskogen, 
Tjuvholmen, Koigen og Strandgateparken, Hamar park, samt turløyper rundt Børstad og Åkervika. 
Forslag til planavgrensning er vist i kartet under.  
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Figur 2 Stiplet linje viser foreslått plangrense. 

 

Beskrivelse av planområdet med dagens arealbruk:  

Området benyttes i dag som parkering og næringslokaler. Det er intensjoner om at planområdet sammen med 
trekanttomta nord for planområdet og arealet i sørvest (sør for Brugata) skal bli et framtidig kombinert bolig- og 
næringsareal i bymessig bebyggelse. 

 

     
Figur 3 Stiplet linje viser foreslått plangrense, for utenom parkering som er vist i rødt har planområdet i dag elektronikk butikk. 
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Eiendomsforhold:  

Eiendommen eies av Minde AS. 

Figur 4 viser kartutklipp fra googlemaps av eiendomsgrenser/g.nr/br.nr og bygningstruktur rundt planområdet. 

Tilstøtende arealbruk 

Planområdet ligger utenfor det som kan ses på som byens tette sentrum, Vestbyen. Vestbyen er 

preget av kvartalsstruktur, og ligger vestvendt mot Mjøsa. Mellom Vestbyen og planområdet er det et 

større område omtalt som Briskebyen med lavere bolig/trehusbebyggelse. Planområdet er omkranset 

av vei, næring og varehandel vest for Briskeby Stadion og logistikk og næring vest for jernbanen. 

 

Figur 5 viser funksjoner i tilknytning til planområdet. 
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Stedets karakter: 

Organiseringen av Hamar by har utviklet seg over ca. 170 år og det kan gjenkjennes ved ulike 
byggestiler og ved ulike behov på byggetidspunktet blant annet med tanke på parkering. Bebyggelsen 
knyttes sammen av kvartalsstrukturer med bebyggelse og lineare strukturer som blant annet 
jernbanen, havnepromenaden og inn og utfartsårer. 

Figur 6 viser Hamar by sin bebyggelsesstruktur.  

 

Struktur: 

Planområdet har lite og lav bebyggelse og skiller seg på den måten fra de store kvartalene langs 

Vangsveien og Briskeby stadion og boligfeltene med småskala eneboliger. 

Hvis vi zoomer ut på Hamar by har kvartalsstrukturen stor utbredelse, som et resultat av Sverre 
Pedersens plan. Langs innfartene er det lineær organisering av bebyggelsen. Industribyen har satt spor 
i form av store enheter langs med haven. Vi har store kvartaler eller «superkvartaler» der en bygning 
fyller et helt kvartal, eks Videregående skole og CC Mart'n Hamar kjøpesenter lokalisert nær Briskeby 
stadion. En annen struktur er “ celle”, hvor bebyggelsen er strukturert på en større flate og er 
ikke tilsynelatende strukturert av omkringliggende veier. Eksempler er senteret CC Hamar og andre 
større næringsvirksomheter. Havne og jernbaneområdet er beslektet med “cellen” og har bebyggelse 
organisert etter sin egen logistikk. Rundt om byen ligger det monumentale bygg, strukturert rundt en 
plass. Eks er Hamar Domkirke, Rådhuset og Høgskolen. 
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Figur 7: Homogene områder ligger primært rundt sentrum og i sentrumsranden og består av bebyggelse som er relativt 

ensartet. Briksebyen, sørvest for området består hovedsakelig av lav trehusbebyggelse på 2-3 etasjer. Nordøst for området er 

det tenkt fortettet med bolig/blokkbebyggelse. 

 

 

Figur 8: Heterogene områder er områder med sammensatt bebyggelse. Kvartalene rundt Stortorvet, langs med Torggata har 

en byplan som er strukturert homogen, men bebyggelsen er rik og sammensatt i skala og typologi, fra ulike tider. 
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Bebyggelse: 

Bebyggelsen rundt planområdet har en blanding av eldre og nyere bebyggelse langs Vangsvegen. 

Briskebyen fremstår som et relativt helhetlig, rolig, småskala bydel med trehusbebyggelse som 

fremstår som forholdsvis autentisk og har høy bevaringsverdig som kulturmiljø. Bydelen er omkranset 

av nyere byggeplaner av annen karakter, nybygg og veianlegg. 

 

 
Briskebyvegen 4 fra 1910. Utklipp til høyre kjøpesenteret CC Mart'n Hamar 
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Landskap: 

 

Figur 9: Utklipp fra NVEs karttjeneste. 

 

Planområdet ligger i et lavpunkt og er flomutsatt ekstraordinære store mengder regnfall. Terrenget 

skråner lett fra sør mot nordvest. Det er store åpne arealer med asfalt /parkering mellom bebyggelsen 

med få større trær og grønne flater. Området oppleves åpnet mot Brugata og lukket i sør og sørvest-

Det dannes en korridor/bakside under tribunen i planområdets grense i sørøst. Rommet blir i dag 

brukt som parkeringsareal. 

 

Analyse av nærområdet/omgivelsene: 

Briksebyen Montesorri, Hamarbarnehagen og Ringeblomsten barnehage ligger nært til planområdet. 
Nærmeste skole er Riskollen og Greveløkkea skole nær Ankerskogen, som kan nås innen 20 minutters 
gange fra planområdet. Det er kort vei til et nærsenter med matbutikk langs Vangsvegen i nordvest, 
Espern aktivitetssenter i sør og ca. 15 minutters gange til bysentrumskjernen. Hovedsykkeltraseén 
planområdet går langs strandpromenaden fra Koigen i Hamar sentrum, mot Vikingskipet, videre opp 
langs med Skogvegen (grenser mot planområdet i øst) og mot til Disen og Klukvegen øst vest for 
Flagstad elva. Vangsveien er en trafikkert vei, men langs deler av veien det er mulig å benytte fortau 
eller gang- og sykkelvei. Brugata i nord øst er det opparbeidet fortau. Nærmeste opparbeidet 
grøntareal er Hamar Park med mulighet for fri lek og opphold. Koigen og strandpromenaden har flere 
flater for ballsport og opparbeidet lekeplasser.  
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Figur 10 viser kollektivforbindelser innad og ut av Hamar. Det er gode togforbindelser til og videre fra Hamar sentrum. Det tar 

ca.1t og 20 minutter til Oslo sentralbanestasjon. 

 

 

Figur 11 viser hovedgatenettet inn til Hamar sentrum, samt opparbeidede sykkelveier og busstraseer. 
Kilde; stedsanalyse for Hamar sentrum– BANE-NOR 
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Figur 12: Kartet viser tilgjengelighet i nærområdet, gang og sykkelavstander. 

 

 

Figur 13  

Domkirkeodden, Koigen og strandgateparken, Ankerskogen og områder langs med Flagstad elva er noen av mange tur og 

rekreasjonsområder rundt Hamar sentrum som kan nås innen 20 minutter sykkelavstand fra planområdet. 


