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Innledning

Ridabu er ei lita bygd som ligger rett ved E6 og 
Hamar. Det er ønskelig fra Hamar kommune sin 
side at Ridabu blir utviklet som et bydels- eller 
lokalsenter. Deler av landbruksområdene på Torshov 
og Li er avsatt til boligområder i kommuneplanens 
arealdel. I kommuneplanenen er der gitt noen 
forutsetninger før reguleringsarbeid kan starte. 
En av forutsetningene er at det skal lages en 
stedsanalyse for Ridabu. 

Hovedhensikten med denne stedsanalysen er at 
Hamar kommune skal kunne ha et faglig godt 
kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av Ridabu. 
Plan1 har fått i oppdrag å utarbeide denne 
stedsanalysen. I analysen skal dagens situasjon 
beskrives og utfordringer belyses. Videre skal 
positive og negative kvaliteter på stedet belyses. 
Avslutningsvis vil det foreslås noen hovedtrekk for 
mulig videre utvikling.

Stedsanalyser er et hjelpemiddel i planleggingen, og 
utarbeides ofte i forbindelse med en planprosess. 
Miljøverndepartementet defi nerer en stedsanalyse 
slik: «en systematisering av kunnskap for å forstå 
stedets historie, situasjon og framtidsmuligheter» 
(Miljøverndepartemenetet, 1993). Med andre ord 
er denne stedsanalysen et dokument som beskriver 
Ridabu slik det framstår i dag, og vil forhåpentligvis 
bidra til retninger for valg av utviklingen av området 
i framtiden. 

I en stedsanalyse kan det tas med forskjellige 
temaer og kunnskap om det aktuelle område. Dette 
er en vurdering som må tas i hvert enkelt tilfelle, 
avhengig av formålet med analysen, samt av tid 
og ressurser. Hva kan du forvente å fi nne i denne 
stedsanalysen? I samråd med Hamar kommune er 
det valgt ut temaer som oppsummerer de viktigste 
funnene på Ridabu.

Fig. 1 Utsikt over nedre del av Ridabu mot Mjøsa. Sett fra 
Vang kirke

Metode

Metoden vår består av å innhente informasjon og 
systematisere det i en rapport.

Informasjon er hentet fra kommuneplan, 
arealplaner, befaring/registeringer på stedet og 
bakgrunnsmateriale fra ulike nettsider. I tillegg ble 
det opprettet kontakt med lokale aktører og det ble 
holdt et åpent folkemøte. Dette la et godt grunnlag 
for analysekartene og teksten i rapporten.

Utarbeidelsen av rapporten besto av å systematisere 
informasjon og innspill fra innbyggere på en best 
mulig måte.

Alt innhold i rapporten er utarbeidet av Plan1 med 
unntak av deler av kapitelet som omhandler historisk 
utvikling på Ridabu. Dette er utarbeidet av Per-
Øivind Sandberg, tidligere arkivar og lokalhistoriker. 
Plan1 har motatt tekst fra Per-Øivind Sandberg som 
er blitt innarbeidet i rapporten.
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RIDABU Fakta

INNBYGGERE 2016
Totalt 2967, hvorav:
 1512 er kvinner
 1455 er menn

LOKALITET
Ridabu er en forstad til Hamar.
5 km til Hamar.
27 km til Elverum.
50 km til Gjøvik.
62 km til Lillehammer.
87 km til Oslo Lufthavn.

INNPENDLING TIL RIDABU
Ridabu har større innpendling enn utpendling.
482 utpendlerne.
530 innpendlere.

DIVERSE VIKTIG INFORMASJON
Toneheim folkehøgskole ligger på Ridabu. Her tilbys 
det undervisning innenfor musikk.

Åker gård er den eldste gården i Hedemark.

Dystingbo drivhus ligger ved Ridabu skole og er 
sannsyligvis det eldste drivhuset i Norge. Det ble 
bygd på midten av 1800-tallet. Drivhuset tilhørte 
gården Dystingbo hvor Henriette Schønberg Erken 
brukte drivhuset når hun drev husholdningsskole.

Ridabu har to kjente kokebokforfattere; Hanna 
Winsnes og Henriette Schønberg Erken.

HAMAR

RIDABU

ELVERUM

GJØVIK

LILLEHAMMER

OSLO LUFTHAVN
(Gardermoen)

JESSHEIM

KONGSVINGER

E6

E6

E6
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OVERORDNEDE  FØRINGER OG PLANER
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Ridabu omfattes av en del aktuelle planer. Nedenfor er kommuneplanen og de mest aktuelle reguleringsplanene 
beskrevet nærmere. I tillegg inngår Ridabu i planområdet for SMAT-planen, «Samordnet miljø-, areal- og 
transportutvikling i Hamarregionen» (2009). Det framgår av denne planen at Ridabu er et kommunedelsenter 
hvor viktige funksjoner på by- og kommunedelsnivå skal lokaliseres og dimensjoneres for å dekke dette behovet 
for innbyggerne (Hedemark fylkeskommune, 2009). Dette inkluderer handels- og tjenestetilbud. På plankartene i 
SMAT-planen framgår det ikke noen konkrete utviklingsområder på Ridabu.

Kommuneplan
Kommuneplanen, både samfunns- og arealdelen, 
legger føringer for utviklingen og arealbruken 
på Ridabu. Den nåværende og gjeldende 
kommuneplanen er ”Hamar kommuneplan 2018-
2030”.

I kommuneplanens arealdel står det at Ridabu 
skal planlegges som et lokal- eller bydelssenter. 
Det framgår også at det ikke er ønskelig med 
kun boligbebyggelse på Ridabu, men at det også 
skal etablerers handelsvirksomheter tilpasset 
nærmiljøet.

Videre i kommuneplanen står det at det 
kan etableres en ny barnehage på Ridabu. 
Kommuneplanen stiller krav til utarbeidelse 
av reguleringsplan dersom det bygges en 
barnehage med fl ere en 6 avdelinger på Ridabu 
(kommuneplans arealdel, 2018). Det er sælig 
trafi kkforhold som det bør fokuseres på.

Ved Lid og Torshov gård er det avsatt areal 
til boligformål i kommuneplan. Ved utbygging 
av disse områdene vil det bli behov for en ny 
barnehage.

PRESTEGÅRDSJORDET
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Fig. 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel som viser Ridabu. Den svarte stiplete linjen er 
avgrensningen som benyttes i stedsanalysen.

Tegnforklaring

Bolig

Næring

LNFR-områder

Idrettsanlegg

Grønnstuktur/friområde



8

Reguleringsplaner

De aktuelle reguleringsplanene på Ridabu er listet 
opp og vist på kartet til høyre. En del av disse 
reguleringsplanene er vedtatt for en god del år 
siden. 

Viktige planer er nr. 6 i listen «E6 Kåterud-Arnkvern» 
og en ny utbygging av Rv. 25.

Reguleringsplan E6 Kåterud-Arnkvern gjelder 
utbyggingen av fi refelts E6 som passerer Ridabu. I 
krysset ved innkjøringen til Hamar går prosjektet litt 
inn mot Ridabu. Dette prosjektet er under utbygging 
nå, og har ført til at sykkel- og gangforbindelsen 
mellom Ridabu og Hamar går i en stor omveg. 
Planen er at sykkelvegen skal stå ferdig i 2020.
Andre konsekvensene av denne utvidelsen 
av E6 er påvirkning på friluftslivet i Åkervikas 
strandsone og boligområdene nærmest E6-en. I 
planbestemmelsene stilles det krav til støynivå for 
nærliggende bygninger. Det blir også beskrevet 
konkrete tiltak for å redusere støy fra den nye E6-
en. 

En ny utbygging av ny Rv. 25 fra Ringgata i 
Hamar til Torshov vil påvirke Ridabu mest. Statens 
vegvesen har utarbeidet en konsekvensutredning av 
dette tiltaket i desember 2006. 
Tiltaket som er konsekvensutredet går hovedsakelig 
ut på å øke eksisterende trase fra to- til fi refelts veg 
og samtidig anlegge gang- og sykkelveg parallelt på 
hele strekningen. I tillegg vil det anlegges nye kryss 
hvor hovedsakelig eksisterende lysregulerte kryss vil 

Følgende reguleringsplaner er aktuelle 
for eller berører Ridabu:

1. Reguleringsplan for Sælid gård (Plan ID: 43v), 
24.07.1978

2. Reguleringsplan for Felleskjøpet, Østlandet-
Norgro, Sælidvegen alt. 1 (PlanID: 525), 
18.06.1997

3. Reguleringsplan for Sælid (Plan ID: 622), 
22.06.2005

4. Reguleringplan for Øvre Ridabu gbrnr. 7/181 
(Plan ID: 546), 28.06.2000

5. Friareal Åker (Plan ID: 16v), 18.05.1988
6. E6 Kåterud-Arnkvern (Plan ID: 074000), 

17.02.2016
7. Ridabu 1 (Plan ID: 71V), 26.06.1987
8. Reguleringsplan for Finsal pleie og 

omsorgssenter (Plan ID: 597), 17.11.2004
9. Reguleringsplan for Finsal r04 (Plan ID: 599), 

25.06.2003
10. Reguleringsplan r04 Finsal (Plan ID: 539), 

24.03.1999
11. Tomte delingsplan Finsal p3 og p4 (Plan ID: 

539), 17.10.2001
12. Reguleringsplan for Bergsten m.fl . (Plan ID: 

54v), 01.07.1982
13. Detaljreguleringsplan for Torshov park (Plan ID: 

076900), 21-03.2018
14. Detaljregulering for Nordberg (Plan ID: 075800), 

29.11.2017
15. Reguleringsplan for Vang brenneri (Plan ID: 

655), 26.11.2008

omgjøres til rundkjøringer. I konsekvensutredningen 
er det et 0-alternativ, hvor eksisterende trase 
beholdes, og to ulike alternativer for ny utvidelse av 
riksvegen. Hovedforskjellen på de to alternativene 
er om det skal være en- eller tosidig gang- og 
sykkelveg. 
Konsekvensutredningen belyser temaer som 
blant annet naturmiljø, friluftsliv, geo- og 
vannressurser, trafi kksikkerhet, transportkvalitet 
og fl om. Utredningen konkluderer med at det er 
liten forskjell på alternativene, men ved videre 
planlegging anbefales det å ta utgangspunkt i 
minimumsløsningen.
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16. Reguleringsplan for del av Hjellumhaugen (Plan 
ID: 39v), 08.06.1977

17. Reguleringsplan for Prestegårdsjordet ii (Plan 
ID: 62v), 24.01.1984

18. Reguleringsplan for g/s-veg langs FV. 117 på 
strekning Vidarshov til Hjellumskrysset (Plan ID: 
541), 07.06.2000

19. Reguleringsplan for Prestegårdsjordet ii (Plan 
ID: 62v), 24.01.1987

20. Detaljreguleringsplan for Toneheim 
folkehøgskole (Plan ID: 672), 09.06.2010

21. Reguleringsplan for Sagenga - Prestegårdsjordet 
1 (Plan ID: 61 v), 29.06.1981

22. Reguleringsplan for Åker gartneri (Plan ID: 505), 
30.06.1993

23. Bebyggelsesplan for Åker gartneri (Plan ID: 
505), 04.05.1993

24. Områdereguleringsplan for Åker gård (Plan ID: 
639), 13.02.2013
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Ridabu IL sine planer for nytt idrettsanlegg
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Fig. 3 Utsnitt av kommuneplanen som viser området 
som er avsatt til idrettsformål (mørk grønn farge).

Idrettslaget er en fotballavdeling med stor vekt på 
barn og ungdom. Hjemmearenaen er Black River 
Park, som også eies av Ridabu IL. Denne ligger på 
Hjellum (se Fig. 4). 

Alt lagarbeid utføres på dugnad og det er engasjerte 
foreldre som driver idrettslaget. Klubben har 32 lag 
og ca. 500 medlemmer hvorav ca. 340 er under 18 
år. Motto for klubben er ”Hele laget gjør deg god!”. 
Fordi medlemstallet har økt og fortsatt er økende, er 
det ønskelig med idrettshall og kunstgressbane for å 
kunne tilby og gjennomføre treninger året rundt. Det 

Ridabu IL har i dag idrettsanlegget Black River Park 
på Hjellum. Idrettslaget ønsker å fl ytte anlegget til 
Ridabu.
 
I 2016 fremmet Ridabu Idrettslag et innspill 
med enkel konsekvensutredning til revisjon av 
kommuneplanens arealdel. Innspillet omhandlet 
fl ytting av dagens idrettsanlegg på Hjellum til 
Ridabu, samt utvikling av det nye idrettsanlegget på 
området nord for RV 25, øst for Ridabu barneskole 
og vest for Kappvegen. Det foreslåtte arealet ligger 
nå inne i kommuneplanen (se Fig. 3).

Idrettslaget har jobbet videre med disse planene 
etter innspillet til kommuneplanen og har også 
hatt en presentasjon av planene for kommunens 
politikere. På bakgrunn av dette, samt teksten i 
innspillet til kommuneplanen, ser vi det naturlig 
å sammenfatte og gjengi disse planene. Den 
informasjonen og innspillene som er gjengitt her er 
Ridabu IL sine. 

er også ønskelig med en mer sentral beliggenhet av 
idrettsanlegget for å gi fl ere innbyggere en enklere 
tilgang til idrett og fritidsaktiviteter. På bakgrunn av 
dette ble det lagd innspill til kommuneplanen med 
relokalisering og utvidelse av dagens anlegg. 

Med den foreslåtte lokasjonen på Ridabu vil 
idrettsanlegget ha god tilgjengelighet for gående 
og syklende i tillegg til bil og kollektivtransport. 
Plasseringen er sentral, og vil dermed bidra til at 
fl ere vil velge sykkel eller gange. Ridabu Il ønsker 
at fl ere skal ha tilgang til anlegget, samt at det skal 
bygges et allhus i området. Dette vil bli et naturlig 
møtested og knutepunkt på Ridabu.

Fig. 4 Black River Park i 2015
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Det er fl ere engasjerte folk som har jobbet på 
dugnad med de nye planene for Ridabu IL. I 
sine planer har Ridabu IL vektlagt at det nye 
idrettsanlegget skal ha fl erbruk blant annet i 
samarbeid med skolene. Dermed kan både Ridabu 
og Ener skole bruke området på dagtid og for 
eksempel benytte hallen til gymtimer. Ridabu skole 
sliter med for lite uteareal, for dårlig og for liten 
gymsal og mangler et stort nok lokale for å samle 
foreldre og elever samtidig. Et samarbeid med 
idrettslaget vil løse noe av den problematikken. 
I idrettslagets planer er adkomsten foreslått fra 
Kappvegen med tilhørende parkering, som også vil 
kunne benyttes av skolen og Vang kirke. 

Forslaget viser et anlegg med gress- og 
kunstgressbaner i forskjellige størrelser samt en 
idrettshall på 2500 m2. Forslaget inkluderer også 

etablering av en mindre kunstgressbane tett opp 
mot Ridabu skole, som kan bli en del av skolens 
uteareal. Det er også vist foreslått lokalisering av 
en ny barnehage i tilliggende område som kan ha 
sambruk av parkeringsareal, i tråd med føringer 
som ligger i kommuneplanen angående hvor det 
skal vurderes tomt for barnehage innenfor nye 
utbyggingsarealer for bolig (se Fig. 8 neste side).

Det er videre foreslått at det opparbeides 
gangsti langs Finsalbekken hvor deler av denne 
tilrettelegges for rullestolbrukere og barnevogner. 
Resterende strekning vil være tur- og joggesti med 
mulighet til forbindelse til det øvrige turnettet på 
Hedemarken. En slik løsning kan også benyttes 
som skoleveg, og vil kunne avlaste dagens 
trafi kksituasjon ved Ridabu skole.

Fig. 5 Ridabu IL sin illustrasjon av forslag til nytt idrettsanlegg på Ridabu ved 
siden av Ridabu skole

Fig. 6 Ridabu IL sin illustrasjon av forslag til nytt idrettsanlegg på Ridabu ved siden av 
Ridabu skole

Ridabu IL ønsker å samle fl ere funksjoner på et sted 
og tilrettelegge for både gamle og unge, og dermed 
bidra til å utvikle et bydelssentrum. Undersøkelser 
Ridabu IL har gjort viser at mange i befolkningen 
ønsker et sted «å bare henge», både for ung og 
gammel. 

Sammen med innspillet til kommuneplanen ble 
det foretatt en enkel konsekvensutredning. Av 
denne framkommer en del betenkeligheter ved 
relokalisering av idrettsanlegget. Dette gjelder blant 
annet risiko og sårbarhet knyttet til Finsalbekken 
samt støy og støv knyttet til RV. 25 med tanke på 
idrettsaktiviteter og helse. Utbyggingen vil berøre 
noe av eksisterende miljø- og naturressurser.



12

Fig. 7 Arbeidskisse fra Ridabu IL for området ved Finsalbekken. Denne skissen viser hvordan 
området kan utvikles med fl ere funksjoner samlet på et sted.

Fra samtale og befaring i området med Ridabu 
IL kom det fram at de, for å imøtekomme dette, 
foreslår at ballbaner og hall legges på en kotehøyde 
slik at det ikke blir fl omutsatt. Ved endring av 
trasé på bekk foreslår de at det lages tilsvarende 
gyteplasser og meandrerende bekkeforløp. De 
ser også for seg at mye av bekkens vegetasjon 
bevares, men at det lages noen broer/overganger på 
strategiske punkter. 

Det var mange på folkemøtet som snakket positivt 
om en utvikling i dette området, og så fordelen av 
å utvikle det som et møtested for både unge og 
gamle.
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Framtidige boligområder

I kommuneplanen er det avsatt noen arealer 
til framtidige boligområder. De ligger på dyrket 
mark og det vil derfor være en forutsetning at 
disse planlegges med en høy utnyttelse. Når 
områdene utbygges vil det også være behov 
for en ny barnehage. Ridabu IL har i sine 
planer kommet med forslag til plassering av en 
ny barnehage på nordsiden av Finsalbekken 
og i dette boligområde (se fi gur 8). På det 
forslaget vises også gang- og sykkelveg langs 
Finsalbekken fra barnehagen forbi Ridabu skole 
og kirken.

Fig. 8 Området sørvest for Li gård som er avsatt 
til boligbebyggelse

Fig. 9 Området ved Li gård mot nord som er 
avsatt til boligbebyggelse
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HISTORISK UTVIKLING
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Teksten som omhandler den historiske utviklingen på Ridabu (s. 15-31) er 
skrevet av Per-Øivind Sandberg.

Ridabuområdet
Ridabu er et gammelt områdenavn i Vang 
prestegjeld på Hedemarken. Området er nevnt 
i fl ere skinnbrev fra Middelalderen. Navnet 
forekommer i hele 18 diplomer fra perioden 1346-
1526 og det er i andre sammenhenger brukt til 
langt inn på 1600-tallet. Men navnet er ikke funnet 
anvendt i skriftlige kilder fra 17-1800-tallet. Det 
er imidlertid ikke angitt noen eksakte grenser for 
distriktet Ridabu i eldre tid, men det er antatt at 
Ridabu er området ned mot Mjøsa, altså i Nedre 
Vang, helst området fra Åkersvika og et stykke opp 
mot Torshov i øst og Sælid mot vest. Her i denne 
delen av Vang prestegjeld er bosetningen noe yngre 
enn på de gamle eiendommene som ligger nærmere 
Mjøsa, bl.a. Åker, Kluke, Ry og Vang prestegård samt 
en rekke eiendommer med suffi kset –heim (Hjellum) 
og –vin (Sælid).

Da Vang kommunestyre bestemte seg for å bygge 
ny folkeskole i Kirkekretsen etter 2. verdenskrig, 
bl.a. på grunn av den omfattende boligbyggingen 
på Åker, fi kk den nye skolen navnet Ridabu. Dette 
navnet ble etter hvert brukt om selve området 
rundt Vang kirke. Det har imidlertid ikke blitt 
opptrukket noen fast grense for dagens Ridabu 
tettsted. I denne oversikten om den aktuelle 
bydelen Ridabu i Hamar kommune har jeg derfor 
begrenset beskrivelsen av området til fem gamle 
Vang-eiendommer rundt Åkersvika: gnr. 7 Åker, 
gnr. 8 Finsal, gnr. 9 Vang klokkergård, gnr. 10 Vang 

prestegård samt en del av dagens gnr. 20 Sælid som 
tidligere var en selvstendig eiendom, gnr. 20, bnr.3 
Ener. Denne delen av Ener-eiendommen ble innkjøpt 
av Vang kommune i 1958. 

Dette området omtales altså som Ridabu i denne 
artikkelen. Dagens postnummer 2322 RIDABU og 
skolekretsen Ridabu omfatter imidlertid et større 
område enn de fem gamle gårdene jeg omtaler. 
Navneforskeren Oluf Rygh skrev i 1899 om Ridabu-
navnet: «Jeg kjender ikke noget Navn, som kunde 
antages beslægtet, og kan ikke give noget Bidrag 
til Forklaringen.» Andre navnetolker har imidlertid 
antydet at navnet kan bety: «bygda ved vika Ridi».
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Litt om det gamle eiendommene i området

Åker, gnr. 7 i Vang/Hamar

Gården er trolig sammen med Vang prestegård 
den eldste bebodde eiendommen i området. Det 
er registrert arkeologiske funn som viser at det er 
det samme tunområdet på Åker gård i dag som på 
200-tallet, trolig er dette tunanlegget enda eldre. 
Det har blitt utført arkeologiske utgravinger på 
eiendommen de siste 150 år, og det er registrert 
et stort antall fornminner, både smykker, våpen 
og bruksgjenstander fra de mange gravhaugene 
som ble etablert i prehistorisk tid. Kulturforskeren 
professor Magnus Olsen hevdet at Åker var et 
gammelt kultsted allerede i yngre bronsealder og 
var «den gamle sentrale kulturhelligdom i hjertet av 
Hedemarken». 

Åker gård var tingsted for Innlands-Norge før 
tinget ble fl yttet til Eidsvoll-området på 1000-tallet. 
Her møttes kongene Magnus den gode og Harald 
Hårdråde i 1046 og besluttet å styre Norge som 
samkonger. I ytterkanten av gårdens område 
ble det ca. 1050 anlagt en kaupang. I 1153 ble 
denne Hamar-kaupangen gjort til et bispesete 
for Innlandet og fi kk bystatus som en av fem 
norske bispebyer. Hamar var gjennom hele 
Middelalderen en bispestyrt by da stedets biskop 
som en mektig godseier med store inntekter, 
kontrollerte all handel og håndverksvirksomhet i 
byen samtidig som han administrerte området. 
Åker gård med underliggende eiendommer tilhørte 

hele Middelalderen gjennom Hamar bispestol, og 
ble overtatt av den dansk-norske kongemakt da 
den lutherske reformerte kirke med kongen som 
øverste herre, ble innført i Norge i 1537. På slutten 
av 1500-tallet ble selve Åker gård gitt av kongen 
som forlening til ulike høyere offi serer. I 1647 
ble eiendommen omgjort til en adelig herregård 
for general Georg Reichwein. Fra 1751 var Åker i 
adelsfamilien von Todderuds eie. Da adelskapet 
ble avviklet i Norge på 1820-tallet, beholdt 
Todderudfamilien, som mistet sitt adelskap, allikevel 
eiendommen, og satt med den fram til 1929. 

Da det ble anlagt jernbane mellom Hamar og 
Elverum i 1862, den såkalte Grundsetbanen, ble 
et område av Åker utlagt til jernbanespor og det 
ble opprettet et stoppested på Åkers grunn. Ved 
folketellingen 1875 bodde 13 personer på «Agers 
stoppested».

Gården var i privat eie fra 1930 inntil 1946 da Vang 
kommune kjøpte Åker for å leie en mindre del av 
eiendommen ut til Forsvaret som i sin tur kjøpte 
dette anlegget av kommunen i 1955. Denne delen 
av gamle Åker gård ble da registrert som gnr. 7, bnr. 
201. Da militæranlegget på Åker ble nedlagt i 2003, 
overtok Statsbygg eiendommen som sto nærmest 
uten virksomhet i 15 år. Gnr. 7, bnr. 201 Åker gård 
ble i 2018 kjøpt av Brunstads menighet for 12,5 
million kroner.

Åker var en godt drevet landbrukseiendom helt til 
Vang kommune kjøpte den. Det var en stor gård 
som hadde drøyt 1400 mål dyrka mark med naturlig 
eng i 1935 da Arne Borud eide den. Kjøpet av 
Åker gård i 1946 var en følge av at eiendommene 
i det såkalte byggebeltet i Vang kommune i 
1946 ble overført til Hamar kommune. Mange 
sikre skattebetalere i Vang forsvant da over til 
nabokommunen. Ledelsen i Vang kommune ønsket 
derfor å etablere et nytt byggebelte mot Hamar 
for å sikre seg nye skattebetalere. Mesteparten av 
Åker-eiendommen ble dermed lagt ut til boligtomter 
og dette området fi kk navnet Åker hageby. Ca. 190 
mål av gården ble, som sagt, lagt ut til bruk for 
Forsvaret.

«Forsvarets område var i nord avgrenset av 
riksveien Hamar-Elverum, i vest til Forsvarets gjerde 
fra riksveien mot jernbanen, videre til jernbanens 
søndre gjerde og i rett linje til midt på nærmeste 
bukt i Akersviken, i syd til Akersviken og i øst 
til grensen mot Aker bruk og Vang kommunes 
eiendom frem til jernbanelinjen, videre mot Norges 
Statsbaners eiendom østover langs jernbanens 
gjerde til midt på brua over Finsalbekken, derfra 
nordover i rett linje til vestre grensepunkt av den del 
av Akers gartneris eiendom som ligger syd for gult 
lagerhus, følger så gartneriets grense til Mølleveien, 
derfra langs Mølleveien til bygdeveien og videre 
langs vestre grense av bygdeveien til riksveien.»



17

Området som ble regulert og lagt ut til boligtomter, 
var begrenset av Finsalbekken, Sælidvegen, Sælid 
gård, Flagstadelva/Åkervika nord og Vangsvegen. 
Hustomtene fi kk varierte størrelser alt ettersom 
terrenget var. Det var angitt meget bestemte krav 
til husbyggerne. Hus på samme område skulle ha 
samme takvinkel og ligge som perler på en snor. Alle 
tomtene skulle omgis av stakittgjerder med bestemt 
høyde. Gjerdesprossene skulle ha en bestemt 
bredde og hvitmales! Tomteprisen var fastsatt til 
kr. 1000 pr dekar. I løpet av en tiårs tid var alle 
tomtene i Åker hageby bebygd og ved folketellingen 
i 1960 var nesten 900 personer bosatt her. I løpet av 
denne perioden ble alle bolighusene tilknyttet Vang 
Vannverkets nett.

Da det høsten 1954 ble kjent at Forsvaret ville 
kjøpe Åker gård, kom det en henvendelse fra 
Stange kommune om det var mulig å få til 
en grenseregulering mellom Vang og Stange. 
Grensereguleringen ble vedtatt 17. august 1955 
og fi kk følgende beskrivelse: «Med utgangspunkt i 
den gamle grense mellom Vang og Stange herred 
der Blårudbekken munner ut i Svartelven, følger 
grensen Svartelven til den løper ut i Akersviken. 
Herfra stikker grensen ut gjennom Akersviken slik at 
den kommer mellom de to holmer syd for Aker gård. 
Videre går grensen fremover i Akersviken i samme 
retning, til den støter på grensen mot Hamar.» 
For denne endringen betalte Stange kommune kr. 
250.000 og dekket alle utgifter i forbindelse med 
reguleringen.

Årene 1952-1956 var det et søppeldeponi på Åker 
gård for Hamar by og deler av Vang kommune. Det 
sto kraftig strid om dette deponiet og den lukt som 
dette deponiet førte med seg. Før Vang kommune 
solgte Åker til Forsvaret, ble det ordnet opp i 
forholdet. Sommeren 1956 inngikk kommunene 
Vang og Hamar en avtale med eieren av gården 
Stor-Gålås i Furnes som førte til etablering av 
et større anlegg for avfallstømming på Furnes-
eiendommen. (De som ønsker mer informasjon om 
Åker gård, kan fi nne dette i de tre bindene om Åker 
gårds historie.)

Finsal, gnr. 8 i Vang/Hamar

Som naboeiendom til det gamle høvdingsetet 
Åker har Finsal gård i meget lang tid vært en 
landbrukseiendom. Tidlig på 1930-tallet ble 
det funnet ei skafthulløks av grønn porfyr fra 
bronsealderen på gården (ca. 3.000 år gammel) 
og så seint som i 1972 ble det registrert nok 
en gravhaug på eiendommen. Navneforskeren 
Oluf Rygh har antatt at siste leddet –al kommer 
av begrepet val, dvs. voll og at første ledd er 
mannsnavnet Finn. Den fullstendige forklaringen 
skulle da være «Finn sin voll». En slik tolkning er 
trolig ikke korrekt og yngre forskning har kommet 
til andre resultater, men det er ingen enighet om 
navneforståelsen.

I det skriftlige kildematerialet dukker navnet opp 
i et diplom fra 1318 og er da skrevet Finsuolæ. Vi 
kjenner til navnet på den som da var bruker av 
gården, «Thorer a Finsal». Den som betalte skatt 
av eiendommen i 1528, var Karin på Finsal, mens 
eieren i 1566 var Orm Sveinsson.

Finsal var hele Middelalderen igjennom fullgard og 
betalte full skatt helt frem til 1669. I 1723 var for 
øvrig fullgården Finsal slått sammen med ødegården 
Markestad. 

Som Åker gled Finsal over i kirkelig eie og var 
kirkegods frem til 1700-tallet. Soknepresten i 
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Vang Raphael Lund Juell kjøpte eiendommen 
i 1740 og familien eide gården fram til 1760. 
Haagen Jochumsen, som i 1763 var blitt utnevnt 
til lensmann i Vang, kjøpte Finsal i 1766. Finsal var 
altså lensmannsgård i Vang fra 1766 og fram til 
1809 da Haagen Jochumsen solgte eiendommen 
til sin sønn, prokurator Ole Jochumsen. Da en av 
lensmannens oppgaver var å fungere som tingvert, 
ble de tre årlige tingsamlingene for Vang prestegjeld 
avholdt på Finsal så lenge Haagen Jochumsen var 
lensmann. Eierne av Finsal på 1700-tallet og tidlig 
på 1800-tallet var noe aparte og det fi nnes en god 
del saker fra tingsamlingene om disse personenes 
handlinger, personer som mange ganger ikke var 
«Guds beste barn», bl.a. ble lensmannen anklaget 
for ulovlig brennevinsbrenning.

I 1837 kjøpte Magnus Gjestvang Finsal. Han var 
sønn av privilegert landhandler Jens Gjestvang 
på gården Hjellum i Vang. Sønnen Magnus ville 
også drive landhandel og slo seg altså ned som 
handelsmann på Finsal. Gården ble utvidet 
med mange hus og virksomheter, mens selve 
gardsdriften trolig fortsatte som før. I 1839 hadde 
Magnus Gjestvang bygd de hus på Finsal han 
mente var nødvendig for en landhandler. I tillegg 
til de vanlige bygningene på en Hedmarks-gard 
som hovedbygning, drengestuebygning, fjøs, stall, 
stabbur og smie, var det etablert både et bakerhus 
med eget bakeriutsalg, ei pakkbu, kvern og mølle 
på gården. Mølla lå ved Grøftenaaen (=dagens 
Finsalbekken). 

Det var stor trafi kk hos Gjestvang det første tiåret, 
men han opplevde sterk konkurranse fra Hamar-
kjøpmennene etter 1849 da Mjøsbyen ble anlagt. 
Han satset derfor også i en annen bransje, nemlig 
som bryggerieier. I 1853 gikk han sammen med 
eieren av Åker gård og eieren av Sælid gård om 
å danne interesseselskapet Vang Ølbryggeri som 
produserte øl og mineralvann. Bryggeriets malthus 
sto på Finsals grunn og det ble dessuten tinglyst en 
rettighet om bygging av en demning i Finsalbekken 
på samme eiendom. Magnus Gjestvang etablerte 
også et bryggeri i Hamar i 1855, men som han 
solgte etter et par års drift. I 1859 trakk Gjestvang 
seg ut av bryggeridriften og døde kort tid etterpå. 
Gjestvangs arvinger beholdt Finsal gård noen år, 
men ville selge eiendommen.

I 1869 ble derfor Finsal solgt til oberstløytnant 
Johannes Mathias Sejersted for 6600 spesidaler. Da 
hadde obersten bodd på Finsal siden våren 1861. 
Finsal var da Sejersted overtok, en eiendom på 124 
mål åker og dyrket eng, samt 80 mål naturlig eng og 
med 4 hester, 14 kyr pluss 14 sauer. Kornavlingen 
var til vanlig 115 tønner.

Oberstløytnant Sejersted søkte avskjed fra stillingen 
som sjef for Oplandske ridende jegerkorps på våren 
1862. Han var som pensjonist en aktiv landbruker og 
la stor vekt på hagearbeidet. Det fi nnes et kart over 
Finsal fra 1886 som viser et praktfullt hageanlegg. 
Dette strakte seg fra den store hovedbygningen 
ned mot Finsalbekken med et parkanlegg nærmest 
bekken. Johannes Mathias Sejersted døde på sin 
eiendom høsten 1886.

Neste eier var John Frogner som overtok Finsal 
våren 1888 for 16.800 kroner. Gården ble deretter 
drevet som en tradisjonell landbrukseiendom og 
med et bra utbytte. John Frogner ble like etter 
århundreskiftet 1900 klar over at Vang kommune var 
på utkikk etter et sentralt beliggende sted hvor det 
kunne etableres et sykehus. Frogner og kommunen 
ble enige og salget foregikk 16.januar 1907 med 
tinglyst skjøte datert 6. april 1907.

Det ble oppnevnt et styre på tre medlemmer 
med fylkeslege Vollert Hille som formann. Styret 
skulle planlegge og «forestå istandsettelsen 
av eiendommen til sykeanstalt.». Nedriving av 
gamle bygninger på eiendommen startet tidlig i 
mai 1907 og allerede 18, november samme år 
«skulde Sygehjemmet tages i brug», og doktor 
Hille som institusjonens lege, måtte trekke seg som 
styreformann. Han ble etterfulgt av Helge Karset 
som til da hadde fungert som sekretær i styret. 
Den nye «sykeanstalten» besto av fem bygninger. 
Den nye bygningen, selve sykehjemmet, var i 2 1/2 
etasjer, 25,7 meter lang, 9,1, meter bred og 6,7 
meter høy. De andre bygningene som ble stående, 
ble etter hvert ombygd for å dekke andre formål, 
bare driftsbygning forble urørt. Sykehjemmet ble 
organisert med to avdelinger: Medisinsk/kirurgisk 
avdeling i første etasje og tuberkuloseavdeling 
i andre etasje. Fra 1939 ble det satt i drift en 
fødeavdeling.

Vang kommune var etter at sykehjemmet var 
kommet på plass, ikke interessert i å sitte med 
resten av den gode jordbruksjorda som hørte Finsal-
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gården til. Det ble derfor i løpet av noen år fradelt 
og solgt til private personer fem bruk: gnr. 8, bnr. 6 
Li nordre, gnr. 8, bnr. 7 Graner, gnr. 8, bnr. 8 Solbrå, 
gnr. 8, bnr. 9 Elverhøi og gnr. 8, bnr. 10 Bergsten. I 
forkant av disse fradelingene, var det i 1919 foretatt 
et makeskifte mellom Finsal og Vang klokkergård i 
anledning salget av Klokkerenkesetet. Det aktuelle 
området som det dreide seg om, var på ca. 15 mål. 
Deler av eiendommen ble fortsatt solgt unna etter 
hvert slik at all jord av Finsal som kommunen eide, 
var solgt unna i 1962.

Finsal Sykehjem eksisterte fram til 1951 da det ble 
avviklet som sykehjem og tatt i bruk som Finsal 
gamlehjem. I 1964 ble en ny fl øy utbygd, den 
såkalte A-fl øyen. I 1970 fi kk Finsal gamlehjem igjen 
status som sykehjem. Institusjonen fi kk i 1975 en 
ny fl øy, B-fl øyen og i 1992 var C-fl øyen på plass. I 
og med fusjonen av kommunene Hamar og Vang i 
1991 ble stedet omgjort fra sykehjem til pleie- og 
omsorgssenter for distrikt Vang i Hamar kommune 
og fi kk navnet Finsalsenteret. Det har de siste 
25 årene stadig blitt utført moderniserings- og 
utvidelsesarbeid på dette senteret.

På det området som tidligere har ligget under gnr. 8, 
bnr. 1 Finsal har det etter 2. verdenskrig skjedd en 
stor boligvekst. I 1938 var det registrert kun 11 bruk 
under gårdsnummer 8 i Vang. Pr. 20.12. 2017 er det 
nå 149 bruk under dette gårdsnummeret. 

Vang klokkergård, gnr. 9 i Vang/Hamar

I et kongebrev fra 1580 ble kirkene i Hamar og 
Kristiania stift pålagt å ta i bruk en av kirkens 
gårder som lå beleilig til ved hovedkirken, til 
klokkerbolig. Men det er ikke dekning for noe slikt 
i Vang i det bevarte kildematerialet. Ole-Jacob 
Tomter hevder i sin beskrivelse av Vang klokkergård 
at navnet på klokkergården tidligere har vært 
Torstingbu og denne eiendommen skulle ha vært i 
Storhamarherrens eie.

De gamle klokkergårdene var oftest også 
skolesteder da det var klokkeren/kirkesangeren som 
samtidig var skolelærer. I et dokument fra 1676 
som beskriver Vang sogn, står: «Wiides ey om noen 
Klocker til denne Menighed ehr.» Men i 1678 omtales 
«Klockeren Jens Munk.» I 1683 opprettet dessuten 
soknepresten i Vang, Laurits Sverdrup, et testament 
hvor det fremgår at presteekteparet hadde fått 
bygd en liten skole ved Vangkirken, «bestaaende 
af tvende Huse og en liden Have derhos». Som 
følge av brann ble det i 1704 bygd nytt skolehus 
på samme sted, «tett nærved Vangskirka». I 
1713 beskrives Vang klokkergårds omfang med 
«et Jorde som kan tilsaaes med 2 Tønner Korn + 
en liten Eng som ligger mellom Aakeren hvor kan 
avles 2 læs Høe, hvilcken Jord er tett ved kirken 
og klokkerboligen beliggende.» I 1720 betales 
grunnleie av klokkergården. Vang hovedkirke ble i 
1723 kjøpt av Vang allmue, men i skjøtet er verken 
Vang prestegård eller Vang klokkergård nevnt. 
Vangpresten hevdet i 1738 at Vang prestegjeld fi kk 
greie seg med «en sett skolemester og skolehus, 
som Vang har hatt i over 40 år.»

En rask og tilfeldig gjennomgang av tingbøker og 
andre rettsprotokoller vedrørende forhold i Vang 
prestegjeld i perioden 1740-1900 har resultert i 
følgende kildefunn når det gjelder Vang klokkergård: 

1. I 1744 ble Vang-klokkeren suspendert 
fordi han hadde avlet barn med en av 
tjenestejentene på klokkergården. 

2. I 1757 nevnes at en landkremmer har tilhold 
på eiendommen

3. I et kart fra 1761 er inntegnet «Den jord som 
klokkeren haver i brug». 

4. Vang klokkergård ble i 1765 brukt som 
rettslokale. 

5. I 1772 ble det drevet handel her. 
6. Sommeren 1795 ble klokkeren dømt fordi han 

på Vang klokkergård hadde foretatt ulovlig 
brennevinsbrenning og brennevinssalg. 

7. Ved folketellingen i 1801 bodde det to 
familier på Vang klokkergård: a) Peder Hoff, 
klokker og gårdbruker med hustru og to 
barn samt fi re tjenestefolk pluss postrytteren 
og en veverske som bodde til leie. b) Iver 
Guldbrandsen, urmaker med hustru og fi re 
barn.

8. I skattekommisjonen av 1802 nevnes at 
klokkergården «eies af Bygden, ligesom 
Kirken.»

9. I 1808 ble det bygd en ny stuebygning 
på Vang klokkergård og samme år ble det 
opprettet et klokkerenkesete lengst øst på 
klokkergårdens grunn ved Finsalbekken. 
Omtrent samtidig ble det gjort store 
forbedringer på de øvrige av klokkergårdens 
bygninger. 
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10. I 1826 nevnes at det sto et nytt sauehus og 
grisehus på klokkergården hvor det også var 
stolpebu, badstue, bryggerhus og vedskåle. 

11. I 1830 ble en ny skolebygning tatt i 
bruk på klokkergården. Fra 1837 ble 
denne bygningen også benyttet som 
formannskapets møtelokale og ble 
derfor omtalt som «Kommunehuset». 
Her ble også «Almuebogsamlingen for 
Wangs Præstegjeld» plassert i 1840 og 
kommunehuset fungerte i mange tiår 
som lokale for ulike interessegrupper i 
offentlige oppdrag, bl.a. av medlemmene i 
almenningsstyret. 

12. I 1820-årene ble det nedsatt en offentlig 
matrikuleringskommisjon som skulle 
gjennomgå det gamle norske skattesystemet, 
bl.a. skulle nå all jordeiendom vurderes på 
nytt. Dette innebar at jordeiendom som 
ikke tidligere var skyldsatt, dvs. ikke betalte 
skatt, nå skulle vurderes verdsatt med 
egen skyldangivelse og skattlegges på linje 
med de gamle matrikulerte eiendommene 
i hver bygd. Dette gjaldt i første rekke de 
gamle privilegerte herresetene som mistet 
sin skattefrihet da adelskapet ble opphevet 
i Norge ved lov av 1821. Dessuten ble en 
del offentlig eiendom også skyldsatt. Vang 
klokkergård ble derfor i 1827 skyldsatt med 
1 daler, 1 ort og 4 skilling som grunnlag for 
skatt. Eiendommen ble brukt av kirkesanger 
Halvorsen og «Tilhører Bøigden».

13. I 1849 ble «Jord af Klokkergaarden afstaaet 
til Udvidelse paa den vestre og søndre side 
av Kirkegaarden samt at Klokkergaarden 

faar tilbage et tilsvarende Stykke af 
Prestegaarden.» 

14. Ved matrikuleringen i 1860-årene hadde 
Vang klokkergård 18 mål åker og dyrket eng 
samt 11 mål naturlig eng, og lå «en halv mil 
fra Hamar».

I et brev datert 7. mai 1860 som ligger i Vang 
sokneprestarkiv, reises følgende spørsmål. «Er Vangs 
Klokkergaard i det hele udlagd af Prestegaardens 
Jord?» Med andre ord: Hvem eier Vang klokkergård? 
Dette er et spørsmål som i 2019 ennå ikke er 
løst, selv om det i 1891 ble bygd ny skole på 
eiendommen hvor også kommunelokalet var 
plassert. Her ble det også bygd en liten pedellbolig 
«Snippen». I matrikkelen fra 1904 er imidlertid Vang 
kommune oppgitt som hjemmelsinnehaver til Vang 
klokkergård.

I perioden 1911-1912 ble den gamle klokkerboligen 
revet og ny bolig oppført.  I 1922 kjøpte Vang 
kommune det gamle klokkerenkesetet. Bygningen 
her ble tatt ned og fl yttet et annet sted. 
I 1930-årene ble Vang klokkergård fortsatt drevet 
som en liten jordbrukseiendom. Klokkergården 
fortsatte å være tjenestebolig for skolestyrerne ved 
Kirkekretsens skole til langt opp på 1950-tallet, inntil 
det gamle kommunehuset ble revet i 1963.
 Vang menighetsråd fi kk godkjent bruksendring 
av klokkergården i 1979 og det ble gjort fl ere 
utbedringer og endringer med bygningen før man 
i 1992 gjorde eiendommen om til kontorlokale 
for fl ere kirkelige ansatte. For første gang ble da 
prestekontoret i Vang adskilt fra prestens bolig.

I 1970 påsto kommunen at Vang klokkergård tilhørte 
Vang kommune. Ole Jacob Tomter hevder derimot 
i sin redegjørelse fra 2010 om Vang klokkergård at 
«I samsvar med dom i en høyesterettssak fra 1970 
og med intensjonen i Kirkeloven, er nå Vang sogn 
hjemmelsinnehaver av denne eiendommen». Hamar 
kommune betaler derfor fortsatt en årlig leie til 
Hamar kommunes kirkelige fellesråd for bruken av 
Vang klokkergårds grunn, bl.a. for Ridabu skole.
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Vang prestegård gnr. 10 i Vang/Hamar

Begrepet prestegård er defi nert som: «et gårdsbruk 
i tilknytning til et presteembete». Gårdsbruket er på 
landet tillagt et sogneprestembete og er de fl este 
steder lokalisert nær hovedkirken i prestegjeldet. 
Mange av de eldste prestegårdene har sin historie 
tilbake til middelalderen og er såkalt benefi sert gods, 
altså eiendommer gitt som gave. Den regulære 
avkastningen av det benefi serte godset var viktig for 

å sikre prestene et underhold. Prestegårdene har 
siden kristendommens innføring i Norge vært både 
bosted og inntektskilde for presteskapet.

Våre tidligste kristne konger ga gaver til kirken 
i form av jordeiendommer. Olav Tryggvason la 
eiendom til kirken som han lot bygge på Moster. 
Olav den hellige ga fylkeskirkene jordegods da han 
bygde opp en kirkelig organisasjon i Norge.
Da Hellig-Olav var på «kristningsferd» på Oplandene 

i 1020-årene, fi kk han ofte anlagt en kirke på 
stedets gamle religiøse samlingsplass. Ved Åkersvika 
ble den første kirken i Vang anlagt på et område 
som hørte til det lokale høvdingsete. Det gamle 
sentralstedet på østsiden av Mjøsa fi kk da en kirke 
på vangen, mens resten av den gamle eiendommen 
ble underlagt høvdingen på åkeren, derav navnene 
Vang kirke og Åker gård.

Området i Åkersvika var imidlertid bebodd og 
utnyttet i lang tid før kristendommen ble innført 
tidlig på 1000-tallet. Det er registrert et stort antall 
fornminner på det området som fra gammelt av har 
hørt til Vang prestegård. I 1972 var det registrert 
og avdekket ca. 80 gravhauger/gravrøyser fra tiden 
før Kristi fødsel på denne gamle prestegårdens 
område. Disse fornminnene er på grunn av sin alder 
automatisk fredet.

I middelalderen vokste det benefi serte godset som 
også ble omtalt som prestebordsgodset. Dette 
godset besto dels av selve prestegården og dels 
av andre eiendommer, både hele eiendommer 
og eiendomsparter. Allerede på 1400-tallet ble 
prestebordsgodset ansett som et selvstendig 
rettssubjekt som ble forvaltet av den stedegne 
soknepresten. Vi har noen diplomer fra tiden før 
1550 som nevner Vang prestegård, men det er lite 
informasjon å fi nne om selve gården og dens drift i 
disse dokumentene.

Da reformasjonen ble innført i Norge i 1537, 
ble all kirkelig eiendom overtatt av kongen. 
Prestebordsgodset fi kk imidlertid en spesiell rolle 
da kongen bestemte at avkastningen fra denne Fig. 10 Vang prestegård og kirke
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godsmengden skulle anvendes til de gamle formål, 
bl.a. skulle prestegårdene fremdeles bebos og 
driftes av den lokale soknepresten. Driften av 
gården kunne skje enten ved presten selv eller 
av hans forpakter. Dette forhold fortsatte til 
langt ned på 1700-tallet da en del eiendommer 
ble solgt. Salgsinntektene ble i hovedsak brukt i 
lokalsamfunnet, bl.a. til skoleformål. Mesteparten 
av det øvrige benefi serte godset som lå til Vang 
prestegård fra gammelt av, ble solgt til private 
aktører i perioden 1825-1870.

Etter reformasjonen var Hamar stift biskopsløst, 
og etter svenskenes herjing av Hamar i 1567 ble 
katedralskolen nedbrent og neglisjert.  I 1584 vet vi 
at katedralskolen derfor er fl yttet til Vang prestegård 
før den i 1602 blir slått sammen med katedralskolen 
i Kristiania.

Første gang vi får konkrete opplysninger om 
driftsforholdene ved Vang prestegård, er i 
kvegskattelistene fra 1657-58 da det står at 
sokneprest Hans Prydz «af Prestegaarden och 
AuffelsGaarden Hiellum angiffuit in alles: 15 Hester, 
4 Økjer, 37 Krøtter, 6 Svin och 12 Gieter». I 1664 
angis utsæden på Vang prestegård å være: 24 
tønner bygg, 4 tønner bland korn og 2 tønner erter. 
Gården hadde imidlertid ingen eng, men det var 8 
hester i stallen og 30 kyr på båsen.

Fra 1700-tallet fi nnes fl ere åbotsforretninger 
(dvs. besiktigelsesforretninger ved skifte av 
embetsinnehaver) for Vang prestegård, både i 1713 

og i 1744 da det ble gjenoppbygd nye hus på nye 
steder etter en brann. I matrikkelen fra 1787 har 
prestegården 7 huder i landskyld. Av disse 7 hudene 
eide kongen 6 huder «Toningsbye derunder – 6 
skind Hamer gods i Dystingbo derunder og 6 skind 
TolvPræsten i Christiania».

Det er dessuten registrert besiktigelsesforretninger 
på Vang prestegård i 1813, 1819, 1838 og 1842. I 
1842 lå 20 husmannsplasser under prestegården. 
Det som er et problem med størrelsen på selve 
Vang prestegård, er at fl ere av husmannsplassene 
som hørte under prestegården, lå på ulike steder 
i prestegjeldet og lå utenfor det området som i 
dag utgjør Ridabu tettsted, for eksempel Palerud-
eiendommene.

I 1858 ble det foretatt en takstforretning over den 
delen av prestegården som ble utlagt til jernbane 

da Grundsetbanen skulle bygges. Prestegården fi kk 
erstatning for «Grundafstaaelse til en Jernvei fra 
Hamar til Elverum».

Allerede fra 1607 er det ofte referat i tingbøkene fra 
ulike saker som ble avgjort på det lokale tinget hvor 
mange av sokneprestens husmenn eller driverne av 
det benefi serte godset var involvert.
Mesteparten av det gamle prestebordsgodset var 
stort sett intakt inntil 1814 da Grunnlovens paragraf 
106 ble formulert spesielt med henblikk på å sikre 
geistligheten utkomme av det benefi serte godset 
og hindre staten i å beslaglegge avkastningen 
av disse eiendommene. I 1821 ble for øvrig det 
benefi serte godset/prestebordsgodset lagt til 
Opplysningsvesenets fond, en ordning som fortsatt 
gjelder.

I matrikkelen fra 1863 er Vang prestegård 
beskrevet: Mno. 135, lno. 161 Vang Prestegård, 
driver Stiftsprost Vinsnes, 440 mål åker og dyrket 
eng, 586 mål naturlig eng, beliggende ½ mil 
fra Hamar. Eiendommen har fi skeri i Åkersvika 
og vannfall i Sagelven. I 1872 blir det dessuten 
opplyst at det er 11 arbeidspliktige og 17 ikke-
arbeidspliktige husmenn på Vang prestegård.
Som tidligere opplyst, ble Vang kirkegård utvidet i 
1850-årene. Klokkeren måtte i den anledning avgi 
ca. 8 mål jord til kirkegårdsgrunn. Klokkeren fi kk 
imidlertid erstattet arealet han måtte avgi, både 
dyrka mark og slåtteland, med et tilsvarende stykke 
av Vang prestegård. 

Fig. 11 Dystingbo hvor Henriette Schønberg Erken 
drev husmorskole.
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Den gamle kongevegen har fra svært gammel tid 
gått over gårdsplassen i klokkergården og videre 
i grensa mellom klokkergården og prestegården 
vest over mot Åker før den svingte nordover over 
Finsalbekken. Ved utvidelsen av kirkegården i 
1850-årene ble den nye kirkegårdsmuren lagt langs 
den gamle kongevegen.

Fra Arnoldus Hilles tid som sokneprest i Vang 
menighet (1876-1886) er det bevart mye 
informasjon om eiendommen. Hille fl yttet inn på 
Vang prestegård i 1876, en gård som da hadde 10 
hester på stallen, 26 kyr i fjøset, 21 får i sauehuset 
og bingeplass til 6 svin. Det ble vanligvis sådd 34 
tønner med ulike kornsorter og 14 tønner med 
poteter. Dessuten hadde prestegården fi skerett i 
Åkersvika. Vang prestegård var da et av de ti største 
gårdsbruk i prestegjeldet.

Sokneprest Hille var svært interessert i å selge 
husmannsplasser som lå under prestegården til den 
personen som bodde på plassen, særlig de brukene 
som lå et godt stykke unna selve embetsgården. I 
perioden 1879-1882 ble 12 slike plasser solgt unna 
Vang prestegård etter at det 3. september 1878 var 
utført en kartforretning over hele prestegården.
Mot slutten av 1800-tallet oppsto det på nytt 
et behov for å utvide kirkegården på grunn av 
befolkningsveksten. Den 2. februar 1892 ble 
det vedtatt en ekspropriasjonsforretning av 
prestegårdens jord til utvidelse av kirkegården og 
omlegging av hovedvegen. For å gi plass til fl ere 
graver måtte nemlig den gamle ferdselsvegen 

fl yttes. I 1893 ble en parsell på ca. 5 mål av 
prestegårdens grunn tatt i bruk til kirkegård. 
Den gamle vegen ble derfor fl yttet sørover mot 
prestegården. Et par år senere ble dessuten 17 ar av 
prestegården utlagt til utvidelse av vegen fra Hamar 
til Vang kirke. Og gjerdet mot Åker ble fl yttet.
I forbindelse med reguleringsarbeid vedrørende 
vannstanden i Mjøsa, ble det i 1898 gjennomført 
en utskiftningsforretning av «Stranden som tilhører 
Prestegården, Vidarshof, Hjellum og Frogner». 
Det ble i sakens anledning utarbeidet et kart over 
området som blant annet inneholder den nye 
grensen mellom Åker og prestegården etter at det 
var inngått en avtale om makeskifte mellom de to 
eiendommene.

Tidlig på 1920-tallet planla vegmyndighetene å 
endre vegtraseen forbi kirkegården og prestegården 
enda en gang. Etter at det var gjort vedtak om å 
fl ytte vegen, gikk man i gang med å etablere en ny 
kirkegårdsparsell på sørsida av vegen mot Elverum. 
Etter mange års planlegging ble parsellen bygd og 
tatt i bruk i 1928. Kirkegården har etter dette kun 
hatt en liten utvidelse øst for den siste parsellen fra 
1928. Denne parsellen ble innlemmet i kirkegården 
etter at riksveg 25 fi kk sin nåværende trase og ble 
tatt i bruk på 1980-tallet.

Ener, gnr. 20, bnr. 3 i Vang/Hamar.

Dette gårdsbruket er også en del av det gamle 
Åkerriket og på denne eiendommen er det registrert 
8 gravrøyser, bl.a. en så seint som i 1972. Her har 
det vært drevet landbruk i fl ere tusen år. Funnet i 
en gravhaug på Ener er tidsbestemt til 400-tallet. 
Oluf Rygh er klar i sin tolkning av gårdsnavnet: 
Ener er treslaget som vokste på eiendommen, 
et usammensatt naturnavn som antyder meget 
høy alder. Selv om Ener trolig var ryddet i eldre 
jernalder, er det først i 1577 at eiendommen er 
nevnt i det skriftlige kildematerialet. Brukeren av 
Ener betalte da full skatt, men ti år seinere, dvs. i 
skattelistene for 1588, betales det bare halv skatt 
av denne eiendommen, noe som var tilfelle fram 
til midt på 1700-tallet. Ener har i middelalderen 
trolig vært en del av Vang prestebordsgods. Nevnes 
som prestebordgods i skattematrikkelen 1647. Den 
første navngitte personen som knyttes til Ener, 
er Erik Olsen som betalte skattene for året 1609. 
Eiendommen ble trolig i fl ere gerasjoner brukt av 
medlemmer av samme familie.
 
I 1669 nevnes at Ener-eiendommen hadde en liten 
hage. I en eiendomsoversikt fra 1723 beskrives Ener 
som «lettbrukt med god Jordart, men med skrinn 
Eng». Det ble opplyst på vårtinget for Vang i 1733 at 
bygningene på Ener var nedbrent. Ellers er det lite 
med informasjon jeg har funnet om gården utenom 
skattelistene1577-1730. Disse listene viser imidlertid 
at det har vært kontinuerlig drift på Ener helt siden 
seinmiddelalderen.
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2. september 1791 ble det utgitt et reskript som 
omtalte opprettelsen av militære sjefsgarder i 
Norge. 21. juni 1792 ble det derfor gjennomført en 
synsforretning på Ener i Vang da det var bestemt 
at denne gården skulle fungere som sjefsgard 
og som bolig for kompanisjefen for det «Vestre 
Wangske Infanterie Compagnie». Det fremgår av 
denne synsforretningen at Ener gård da hadde felles 
sæter med Åker gård og at «Jahren Ødegaard og 
den der værende Husmannsplass» skulle følge med 
sjefsgarden Ener.

Ved folketellingen i 1801 residerte kaptein Von Smith 
på Ener hvor det for øvrig bodde 20 personer i fi re 
husholdninger, hvorav tre husmannsplasser.
Ener gård fungert som sjefsgard i Vang prestegjeld 
i perioden 1792-1869. I disse årene kjenner vi 
meget godt til denne eiendommen. Det var nemlig 
hyppige offi serforfl ytninger i det Vestre Wangske 
Infanterikompaniet, og hver gang det var skifte av 
kompanisjef, ble det avholdt en åbotsforretning. 
Disse forretningene fra 1815, 1831, 1841, 1849, 
1855 og 1857 inneholder god informasjon om hva 
som hadde skjedd av påkostninger m.m. i den 
tiden den avtroppende sjefen hadde hatt sin bolig 
og brukstid på Ener. Dersom vedkommende hadde 
foretatt påkostninger på eiendommen for egen 
regning, skulle dette refunderes ham ved fratreden. 
Hadde han derimot forsømt seg, måtte han betale 

for nødvendig vedlikehold i ettertid. Etter 1850 
og fram til 1870 hadde den militære sjefen ansatt 
forpaktere av selve gårdsdriften på Ener. Det var 
også forpakter på Einer i 1815

I 1863 ble det utarbeidet ny matrikkel for Vang 
prestegjeld. Lnr. 251 Ener (Eigner) ble da bebodd 
av kaptein Meidel. Gården hadde på det tidspunkt 
80 mål åker og dyrket mark + 128 mål naturlig 
eng. Det ble sådd 16 tønner korn og en normal 
avling var på 105 tønner. Av poteter ble det også 
satt 16 tønner med en normal avling på 150 tønner. 
Kapteinen hadde 2 hester på stallen, 12 kyr i fjøset 
og 15 får i sauefjøset. Gården hadde «skog til 
husbehov». Det var et gode for eiendommen at den 
lå ved hovedvei og bare en halv mil fra Hamar by. 
Ved folketellingen 1865 bodde 20 personer på Ener, 
men kaptein Meidel hadde da fl yttet til Kristiania.

I 1859 overtok Ole Sæhlie forpaktningen av 
naboeiendommen Ener. Da Ole Sæhlie døde i 
1864, overtok sønnen Andreas Sæhlie denne 
forpaktningen. Da sjefsgarden ble utlagt for salg, 
kjøpte Sæhlie eiendommen og fi kk kongelig skjøte 
på Ener gård, tinglyst 20. juli 1870.
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Kort tid etter at Andreas Sæhlie hadde kjøpt 
Energården, ble utnyttelsen av eiendommen slått 
sammen med driften av den nye eierens øvrige 
eiendomsmasse som så ble en enhetlig driftsenhet 
nær Vang kirke.

Størsteparten av Ener-eiendommen hører fortsatt 
sammen med Sælid-eiendommen og eies i dag av 
Andreas Sæhlies etterkommere. Andreas Sæhlies 
enke, Christiane Sæhlie satt i uskiftet bo helt fram 
til sin død i 1929. Sælid og Ener m.m. ble deretter 
overført til Andreas og Christiane Sæhlies tre ugifte 
døtre Ragnhild, Borghild og Sigrid. Sigrid som levde 
lengst av de tre og døde i 1953, testamenterte hele 
eiendomsmassen til sin niese, Astrid Holm, datter av 
Birger Eriksen og hustru Christiane Sæhlie.
 
Den 20. desember 1954 ble gnr. 20, bnr. 137 
Ener i Vang fradelt gnr. 20, bnr. 1 i Vang og 
hjemmelshaveren fru Astrid Holm solgte denne 
eiendommen til sin bror Andreas Eriksen.
Andreas Eriksen solgte 31. januar 1958 gnr. 20, bnr. 
137 til Vang kommune for 200.000 kroner.

Kommunens kjøp i 1958 var forårsaket av de 
nye planene om innføring av 9-årig obligatorisk 
skolegang i kommunen. Her på Enerjordet var 
det tiltenkt plass for en ungdomsskole. Den 12. 
juni 1959 vedtok derfor Vang skolestyre å innføre 

Ener som del av Sælid gård

ungdomsskolereformen i kommunen, og Vang 
kommunestyre sa ja til dette litt seinere på året. 

Skolens første byggetrinn var fullført i 1962 og ble 
tatt i bruk samme høst. Nåværende navn, Ener 
skole, ble bestemt sommeren 1971. Skolen har blitt 
utvidet fl ere ganger, bl.a. seinest i 2005. I 1986 
ble det innviet et nytt frittstående to-etasjers bygg 
for biblioteket og folketannrøkta i Ener-skolens 
umiddelbare nærhet.

Gnr. 20, bnr. 137 var en større eiendom og det var 
god plass til bolighus i skolens nærhet. I perioden 
1960-1986 ble det derfor i kommunal regi fradelt 65 
parseller, hvorav de fl este ble anvendt til boligtomter.
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prestegården vil bli redusert til 200 mål, men i 1955 
ble denne tomta «Hedmark Fylkes Husmorskole» 
sammenføyd med gnr. 10, bnr. 1 Vang prestegård. 
Planen om bygging av en husmorskole ble oppgitt.

1949: Fortsatt avslag på søknad om byggetomt på 
prestegården.

1954: Godkjennelse av planene om utbygging 
av vann og kloakk til Hjellum tettsted over 
prestegårdens grunn. Prestegården tilkobles dette 
anlegget.

1955: Ny lov om presteboliger og prestegårder 
vedtas og ikraftsettes 1.juli 1956.

1955: Anlegg av veg til Sagenga over prestegårdens 
grunn.

1956: Som svar på mange søknader om tildeling 
av byggetomt på prestegårdens grunn, ble 
følgende brev sendt til søkerne 30. juni 1956: 
«Prestegården grenser inn til regulert område som 
på det nærmeste er utbygd. Tilsynet fi nner det 
ikke tilrådelig å anbefale salg av enkelte tomter før 
området er regulert, da kan saken tas opp igjen.»

1957: Avståelse av prestegårdsgrunn til veianlegget 
på strekningen Dystingbo-Hjellum (fylkesveg 116) 
og Vang kommune kjøpte gategrunn på 1305 m2.

1936: Vang prestegård hadde et samlet 
jordbruksareal på 300 mål derav 210 som dyrka 
mark. 

1942: Skjønnsforretning vedrørende rekvisisjon 
fra Deutsche Wehrmacht angående et areal av 
prestegården som skulle brukes som æreskirkegård 
for tyske soldater som var falt i strid i Norge. 
Området var ca. 1760 m2 + adkomstveg. (Dette var 
den såkalte «Tyskerhaugen» som ble gitt navnet 
Badstuhaugen da dette området av prestegården 
ble fredet som et friområde i 1965.) Samtidig 
foreligger en korrespondanse om forholdet mellom 
prestegården og klokkergården.

1945: 17. september 1945 foreligger 5 skriftlige 
søknader, bl.a. fra ordfører Rudolf Hedemann 
+ opplysninger om et stort antall telefoniske 
forespørsler om å få byggetomt på prestegårdens 
grunn. Men prestegårdstilsynet ønsket ikke «å 
minske prestegårdens grunn».

1946: Vang kommune mottok gratis «jordstrimmelen 
mellem den gamle og nye riksveien like ved 
gravkapellet, 4400 m2.»

1947: Deler av prestegården utlegges til kirkegård.

1949: Det ble foretatt skylddeling av «tomt til 
husmorskole på Vang prestegård gnr. 10, bnr. 70 i 
Vang». Det foreligger et kart, og beregning om at 

En gjennomgang av materialet i Vang sokneprests 
arkiv og arkivet til Vang prestegårdstilsyn som er 
avlevert til Statsarkivet i Hamar fram til 1966, har 
gitt en del informasjon om Vang prestegård som kan 
være av verdi når man skal utarbeide en plan for 
utvikling av tettstedet Ridabu.

1903: Det ble anlagt en ny rekslevei over Ry for 
prestegården. Angikk også Paradisødegården.

1906: Vang prestegård hadde nå 230 mål dyrket 
mark samt 430 mål skog og utmark.

1909: Den store Mjøsreguleringen angikk også Vang 
prestegård.

1914: Det ble innlagt elektrisk lys i hovedbygningen 
på prestegården.

1921: Forslag om prestegården som eiendom for 
opprettelse av en «havebruksskole for kvinder paa 
Opplandene».

1921: Flott og detaljrikt kart i anledning avståelse 
av ca. 4 mål jord fra prestegården til utvidelse av 
kirkegården (jnr. 104/22).

1925-1927: Grøftekart over prestegårdsjordet.

1925-1929: Salg av to husmannsplasser.

Diverse opplysninger
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1960-1965: Det foreligger mange brev/dokumenter 
om utbyggingen på Prestegårdsjordet, både i 
sokneprestens og prestegårdstilsynets arkiv. Saken 
ble også omtalt som «Prestegårdsstriden».

1960: Vang prestegårdstilsyn fi kk brev fra sentralt 
hold 22. desember om: «Utparsellering av Vang 
prestegård inklusiv Badstuhaugen, utsettes til 
uttalelse fra Vang formannskap foreligger.»

1961: Prestegårdstilsynet fi kk tillatelse fra 
sentrale myndigheter til å bortfeste ca. 40 mål 
av prestegården til Vang kommune som tomter 
til boliger og friområde. Det anbefales at dette 
området selges til Vang kommune. Det anbefales at 
byggefrist på tomtene på Prestegården utvides fra 
ett til 1,5 år med mulighet for dispensasjoner.

1962: Kart utarbeides vedrørende reguleringsplanen 
for boligfeltet på prestegården, mens Vang 
kommune kjøpte 14 mål av eiendommen «for 
industriell reisning». Disse 14 målene grenser mot 
Åker i vest og mot NSB i syd. 

1962: Vann- og kloakkanlegget samt 
transformatorstasjonen ble ferdig på boligfeltet.

1963: 29. april ble det endelige vedtaket 
om utparsellering av prestegården vedtatt. 
Prestegårdens areal av dyrka mark var da ca. 200 
mål. Det kom en uttalelse fra Riksantikvaren om 

fornminnene på Vang prestegård i forbindelse med 
utparselleringen av tomter.

1963: I november ble det kjent at: «Norges 
Sangerlag hadde fått eit tilbod under hand om å få 
Vang prestegard til den folkehøgskulen som laget i 
årvis har arbeidd med planar om». (Nansenskolen 
på Lillehammer var også interessert i å fl ytte inn på 
Vang prestegård.)

1964: Diskusjon om Vang kommune skulle overta 
prestegården med jordveg.

1965: Forslag til reguleringsplan for Vang prestegård 
ble vedtatt- Dert ble utarbeidet et informativt 
kart i sakens anledning. Dessuten ble det laget 
en egen plan for 38,5 mål av prestegården 
som bl.a. innbefattet det gamle gårdsanlegget. 
Dette området skulle brukes til kulturelle formål 
(musikkhøgskole). Bygningsmassen på prestegården 
ble vederlagsfritt overdratt til Vang kommune til bruk 
for organisasjonen «Det folkelige Musikkliv.»

1965: Det ble inngått avtale om bygging av ny bolig 
for soknepresten når de gamle bygningene skulle 
bli tatt i bruk av «Det folkelige Musikkliv», dvs. 
Toneheim folkehøgskole som ble åpnet i 1972. Alt 
reguleringsarbeid på Vang prestegård skulle utføres 
av Vang kommune, men Opplysningsvesenets fond 
skulle fortsatt stå som eier. Det ble derfor inngått en 
festekontrakt på 99 år med Vang kommune om Vang 
prestegård 1. mai 1965.
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det i 1820-årene ble nedsatt en kommisjon for å 
lage en ny matrikkel, dvs. verdisette eiendommene i 
hvert prestegjeld som grunnlag for skatteberegning. 
Kommisjonens resultater forelå i 1838 og det ble 
satt nytt nummer på alle eiendommene, såkalte 
løpenummer. Vi kan derfor i grove trekk risse opp 
bosetningsutviklingen i «dagens Ridabu» fra 1838 til 
1. januar 2018.
 
Men da Vang prestegård i dette materialet også 
omfatter eiendommer som ligger utenfor dagens 
Ridabu tettsted, bl.a. Palerud-eiendommene, så blir 
opplysningene om Vang prestegård ukorrekte. Det 
er nok mulig for en lokal kjentmann å bearbeide 
kildene slik at man kan få et korrekt bilde når det 
gjøres sammenlikninger i forhold til dagens tettsted 
Ridabu, men dette ville bli et meget omfattende og 
tidkrevende arbeid,. Jeg har derfor ikke utført noen 
slik kildegjennomgang i dette arbeidet. 
I 1838 fi kk Åker gård løpenummer 158 og det var 
bare en eiendom under denne gården; Finsal gård 
fi kk løpenummer 159 og det var to skatteobjekter 
på denne eiendommen; Vang klokkergård ble 
løpenummer 160 og med kun et skatteobjekt. Både 
Vang prestegård, løpenummer 161 og Ener gård, 
løpenummer 251, hadde bare et skatteobjekt hver, 
dvs. i 1838 var det kun 6 selvstendige eiendommer 
i det jeg har defi nert som dagens Ridabu-område, 
som betalte skatt.

I 1886 kom en revidert matrikkel og samtidig ble 
det innført en annen nummereringsorden da det 
ble tatt i bruk et gårdsnummer med underhørende 
bruksnummer. Åker ble gnr. 7 med to bruksnummer; 
Finsal ble gnr. 8 med tre bruksnummer, Vang 

Som kultsted beliggende like ved siden av distriktets 
gamle høvdingsgård var det vanlig at befolkningen 
jevnlig møtes her ved det som seinere ble Vang 
kirkegård. Området her ved Åkersvika har i fl ere 
tusen år vært et sentralt sted med mye menneskelig 
virksomhet. Før kong Olav Haraldsson fl yttet 
tingstedet til Eidsvoll ca. 1020, hadde folkene her i 
Innlandet satt hverandre i stevne på Åkertinget når 
saker av felles interesse skulle avgjøres.

Da organiseringen av kongeriket Norge tok fart 
tidlig på 1000-tallet, ble det etter hvert plassert 
kongstjenere rundt om i hele landet. Sysselmenn 
hadde ansvar for den verdslige forvaltning av 
store områder, lagmannen var dømmende myndig 
i samme distrikt og kirkens menn styrte med de 
geistlige forhold, både i de fem bispedømmene og 
i hvert enkelt prestegjeld. I høymiddelalderen kom 
også den lokale bondelensmann på plass.

I Vang prestegjeld var det fra 1500-tallet av to 
lokale skikkelser som var kongens tjenestemenn, 
presten og lensmannen. Presten som gjorde 
tjeneste i kirken og bodde nær sitt arbeidssted, 
samt bondelensmannen som var sognets tingvert, 
bevirket at deres bosteder fremmet etablering av 
større eller mindre sentrale sentre i lokale forhold. 
Presten skulle kontaktes når nyfødte skulle døpes, 
når ektefolk skulle vies og når det var dødsfall. 
Det var også vanlig at lokalbefolkning gikk ofte 
til gudstjeneste. Kirkene og de nærliggende 
prestegårdene ble på denne måten etter en tid 
naturlige sentralsteder og offentlige påbud ble 
derfor gjort kjent på kirkebakken. På midten av 

Tendenser til oppkomst av et sentralsted ved Åkersvika

1700-tallet krevde dessuten enevoldskongen Kristian 
Vi at kirketukten skulle innføres og det ble et svare 
renn av folk på prestegården og kirken i Vang. 
Trafi kken hadde blitt så stor at Vangpresten Niels 
Dorph ca. 1730 lot oppføre en såkalt borgerstue 
på Vang prestegårds grunn hvor han møtte sine 
soknebarn for å slippe å ha den prestesøkende 
allmue tråkkende inn på selve presteboligen. (Denne 
borgerstua står i dag på Domkirkeodden og utgjør 
en del av Hedemarktunet.)

Det ble etter hvert også vanlig at den som fi kk 
stillingen som bondelensmann, holdt til på en gård 
ikke så langt fra kirken, for eksempel så var Finsal i 
fl ere tiår på 1700-tallet eid av lensmannen i Vang og 
var tingsted for området tre ganger i året.
Etter at den norske hær ble etablert i 1641, ble 
Åker gård i mange tiår bosted for områdets høyeste 
militære sjef og ble ofte bruk som oppmøteplass når 
de militære mannskapene skulle mønstres, bl.a. i 
krigen mot svenskene 1807-1809.
 
Etter at Posten ble en landsdekkende organisasjon 
fra midt på 1600-tallet, ble brev m.m. levert og 
hentet på Åker gård i fl ere generasjoner. En annen 
faktor som førte til sentralisering i Åkersvika var 
brenneridriften på Sælid fra 1829 og landhandleren 
på Finsal fra 1830-tallet. Da Hamar ble anlagt i 1849 
og hadde sterk befolkningsvekst, ble de nærliggende 
eiendommene i Åkersvika, populære bosteder for 
personer som hadde sin arbeidsplass i byen.

Området som bestod av Åker, Finsal, Ener, Vang 
klokkergård og Vang prestegård var over tid altså 
blitt et sentralt møtested for innbyggerne i Vang da 
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klokkergård ble gnr. 9 med et bruksnummer og 
Vang prestegård ble gnr. 10 med 17 bruksnummer. 
Mange av disse 17 bruksnummerne ligger, som sagt, 
utenfor dagens tettsted Ridabu. Ener som i 1870 
var kjøpt av Sælid-eieren og lagt sammen med hans 
øvrige eiendommer, hadde fått gnr. 20, bnr. 3 med 
et bruksnummer. I 1886 hadde det antall gårdsbruk 
under de fem aktuelle eiendommene vokst til 24 
selvstendige eiendommer, men fl ere av disse lå 
utenfor det området som er utgangspunkt for 
undersøkelsen av dagens tettsted Ridabu.

Den siste trykte offi sielle matrikkelen for Vang kom 
i 1904 og da hadde gnr. 7 Åker tre bruksnummer, 
gnr. 8 Finsal hadde tre bruksnummer, gnr. 9 
Klokkergården hadde et bruksnummer, gnr. 10 Vang 
prestegård hadde nå blitt kraftig oppdelt og hadde 
34 bruksnummer, og som tidligere påpekt, ligger 
fl ere av disse eiendommene utenfor dagens Ridabu 
tettsted. Det er nesten umulig å avdekke hvor 
mange bruksnummer som i 1904 lå under gnr. 20, 
bnr. 3 Ener på grunn av de mange eiendommene 
som var slått sammen på Sælid, så jeg har bare 
tatt med et bruksnummer på denne eiendommen 
i denne oversikten. I 1904 hadde antallet for 
selvstendige eiendommer under de fem gamle 
gårdsnummerne kommet opp i 42.

I dagens grunnbok/GABB-registeret pr. 1.januar 
2018 er tallene for antall bruk i det aktuelle området 
som følger:
Gnr. 7 Åker har 431 bruksnummer, gnr. 8 Finsal har 
149 bruksnummer, gnr. 9 Vang klokkergård har tre 
bruksnummer, gnr. 10 Vang prestegård har 375 
bruksnummer. Det har ikke vært mulig for meg å 

fi nne ut hvor mange bruksnummer det er under 
gnr. 20, bnr. 3 i dag. I det aktuelle Ridabu-området 
(minus deler av gamle Vang prestegård og Ener) 
som dette arbeidet er opptatt av, var det pr. 1.januar 
2018 minst ca. 940 «selvstendige» eiendommer, 
dvs. eiendommer som er betegnet med gårds- og 
bruksnummer i Hamar kommune. Det har, med 
andre ord, vært en voldsom utbygging i dette 
området i løpet av det siste hundreåret, først og 
fremst etter 1947 da Åker Hageby ble etablert, og 
da Prestegårdsjordet ble bebygd på 1960-70-tallet.

Vi kan også følge befolkningsveksten i dette 
område gjennom folketellingene 1801-1900 (Jeg 
har ikke hatt adgang til folketellingsmateriale etter 
1900). Også i denne oversikten, er tallene for Vang 
prestegård ukorrekte for tellingene 1801-1875 da 
det er tatt med personer som bor utenfor dagens 
tettsted Ridabu.

a. I 1801 bodde det på Åker: 62 personer, på 
Finsal: 18 personer, på Vang klokkergård: 16 
personer, på Vang prestegård: 141 personer 
og på Ener: 20 personer, til sammen 257 
personer

b. I 1835 bodde det på Åker: 65 personer, på 
Finsal: 17 personer, på Vang klokkergård: 22 
personer, på Vang prestegård: 127 personer, 
mens Ener sto folketom da folketellingen 
skjedde, til sammen 231 personer.

c. I 1845 bodde det på Åker: 75 personer, på 
Finsal: 32 personer, på Vang klokkergård: 21 
personer, på Vang prestegård: 156 personer 
og på Ener: 30 personer, til sammen 314 
personer.

d. I 1855 bodde det på Åker: 79 personer, på 

Finsal: 33 personer, på Vang klokkergård: 18 
personer, på Vang prestegård: 152 personer 
og på Ener: 22 personer, til sammen 304 
personer.

e.  I 1875 bodde det på Åker: 96 personer, på 
Finsal 25 personer, på Vang klokkergård: 27 
personer, på Vang prestegård: 166 personer 
og på Ener: 39 personer, til sammen 353 
personer

f. I 1900 bodde det på Åker: 85 personer, på 
Finsal: 24 personer, på Vang klokkergård: 21 
personer, på Vang prestegård: 215 personer 
og på Ener 21 personer, til sammen 366 
personer. Folkeveksten på hundre år var altså 
på 109 personer, ca. 40 %. 

1900-materialet er inndelt i skolekretser og er 
ikke knyttet til verken løpenummer eller gårds- 
og bruksnummer utenfor skolekretsen,. Antallet 
personer som bodde på prestegårdsgrunn i dagens 
tettsted Ridabu (altså gamle Kirkekretsen) var i 1900 
131 personer.

Hvor mange som har bodd og bor i det aktuelle 
etter 1900, har jeg ikke kildebelegg for, men på 
nettet opplyses det at postområdet 2322 RIDABU i 
2001 hadde 3912 innbyggere, i 2009 4539 og 2018 
4884 beboere.

(Ved å bruke moderne måleverktøy som kommunen 
disponerer, er det relativt lett å beregne antallet 
beboere i dette området i dag).
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Gjenbruk av et gammelt historisk navn
Da det skulle bygges ny folkeskole i Vang etter 2 
verdenskrig, ble det foreslått å endre navnet på 
Kirkekretsens skole til Ridabu skole. Det ble anført 
fi re hovedgrunner til navneendringen: 

1. Kirkekretsen skole var også brukt som 
skolenavn mange andre steder i Hedmark 
fylke, bl.a. i Veldre, i Våler, i Åsnes og i Folldal.

2.  Kirkekretsen var et lite opplysende navn. Det 
eneste som ble angitt, var at skolen lå ved en 
kirke.

3.  Følgende moment ble understreket: «Navnet 
Kirkekretsen skole i Vang klinger heller ikke 
så veldig godt i nabolaget med slike gamle, 
malmfulle gardsnavn som Dystingbo, Torshov, 
Vidarshov, Åker, Sælid og Hjellum. Nei, da er 
det mer historisk sus og velklang over navnet 
Ridabu skole! Det er sjeldent, og vil ikke by 
på forvekslinger. Rent fonetisk er det veldig 
enkelt og greit. Med sine tre korte stavelser er 
det lett-lest og klinger vakkert.»

4.  For å forsvare bruken av Ridabu-navnet 
utarbeidet lærer Andreas Heggelund en 
redegjørelse. Han fortalte om når og hvor ofte 
navnet forekom i det skriftlige kildematerialet 
fra 1400-tallet av og fram til 1600-tallet. 
Heggelunds konklusjon var krystallklar: 
«Navnet Ridabu er ikke fremmed, nytt eller 
laget. Det er et ekte norsk navn som har 
vært brukt her i bygda i lange, lange tider. 
Det har historisk tradisjon. Og så vakkert og 

velklingende som det er, bør det absolutt tas i 
bruk igjen. Det er alt for gildt til å bli glemt! Vi 
har fått en ny og fl ott skole. La oss sette det 
tradisjonsrike navnet R i d a b u på den!».

Lærer Heggelund hadde orientert om navnesaken på 
«et godt besøkt foreldremøte.». Alle de frammøtte 
foreldrene syntes navnevalget var positivt, men 
saken måtte drøftes i et kretsmøte før Vang 
herredstyre skulle ta den avgjørende beslutning. Det 
ble derfor invitert til et kretsmøte om navnesaken 
18. november 1955. Her ble det diskusjon og 
fl ere ville beholde det gamle navnet som var godt 
innarbeidet. Men et fl ertall på 38 mot 5 gikk inn for 
Ridabu som nytt navn på skolen og kretsen.

Den 16. desember 1955 kom saken opp i 
herredstyremøte, og nå var motstanden større og 
begrunnelsene for å beholde det gamle navnet fl ere. 
Ja, man kan vel si at det var gått «partipolitikk» i 
saken. En del av opposisjonen «syntes ikke navnet 
smakte noe særlig, ville beholde det gamle navnet 
Kirkekretsen på grunn av nærheten til kirken.». 
Andre påpekte at det var meget lavt frammøte på 
kretsmøtet 18. november 1955, kun 43 var til stede. 
Dette lave frammøte ble tolket som at navnesaken 
hadde svært liten interesse hos områdets beboere 
og at det dermed var bedre å beholde det gamle 
navnet. To av debattantene var sterke motstandere 
av navnet da de mente at «Ridabu minnet om ufred, 
kamp og slagsmål mellom vikinger og røvere – og 
ikke de idealer som skolene i dag forherliger.» Det 
ble også understreket at «navnet Ridabu syntes han 
minnet om en tid han helst ikke ville tenke så mye 
på.» Debatten ble avsluttet ved at ordfører Rudolf 
Hedemann, som siste taler før avstemningen, mente 
«det var helt riktig å bruke historiske navn». Navnet 
ble Ridabu, både på skolen og kretsen med et fl ertall 
på 16 mot 12 stemmer.

Det gamle stedsnavnet Ridabu var allerede 
brukt i Vang kommune før debatten om nytt 
skolenavn høsten 1955. I 1952 hadde nemlig noen 
vangssokninger etablert en pelsfarm i Hjellum-
området og gitt dette selskapet navnet Ridabu pels. 
Dette selskapet ble for øvrig oppløst i 1958.

Fig. 12 Hovedbygg på Vidarshov gård
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Ridabu skole og Ridabu pels var i noen år de eneste 
institusjonene i Vang kommune som hatt tatt 
det gamle bygdenavnet i bruk. Neste virksomhet 
som tok i bruk stedsnavnet Ridabu, var da Reidar 
Rønningen etablerte sin butikk under navnet Ridabu 
Handel i september 1957. Men Ridabu ble først 
vanlig brukt som tettstedsnavn etter at poståpneriet 
i området byttet navn til Ridabu 1. juli 1962. I 1963 
ble Ridabu Bridgeklubb startet, i 1964 var Ridabu 
skolekor etablert og i 1965 var Ridabu Idrettslag 
en realitet og samtidig var medlemmene av Ridabu 
Arbeiderlag aktive. Da hadde også Hedemarkens 
sparebank en Ridabu-fi lial. Ridabuvegen ble 
dessuten opparbeidet tidlig på 1960-tallet. I en 
reportasje i lokalavisen i 1974 kunne derfor både 
journalist og beboere slå fast at «Ridabu er et 
begrep innarbeidet som stedsangivelse.»

Ridabu er i dag en populær bydel i Hamar.
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Kulturminner

Kartet viser kulturminnene på Ridabu. Disse kan 
legge en begrensning på videre utvikling da enkelte 
kulturminner kan være vernet i henhold til Lov om 
kulturminner.

Kulturminner kan også være en ressurs i 
stedsutvikling, som identitetskapende og/eller vakre 
elementer. En kombinasjon av blågrønn struktur og 
kulturminner kan gi rekreasjonsmuligheter med en 
ekstra dimensjon. For eksempel inngår den fredede 
gravhaugen på Torshov i en avsatt grønnstruktur i 
kommuneplanen.

Det er noen fredete bygninger blant annet kirken 
og enkelte bygninger på Åker gård. I tillegg er 
det også sefrak-bygninger i området. Sefrak-
bygninger vil si bygninger bygget før 1900. Noen 
av Sefrak-bygningene på Ridabu er meldepliktig 
iht. kulturminneloven §25. Det vil si igangsetting 
av tiltak som berører SEFRAKene må meldes inn til 
departementet (Klima- og miljødepartementet) eller 
vedkommende myndighet etter kulturminneloven.

De røde linjene på kartet (neste side) viser 
områder hvor det fi nnes lokaliteter av kulturminner. 
For mange av kulturminne utgjør disse linjene 
sikringssonen. Enkelte steder i bebyggelsen synes 
det at kulturminnene har satt begrensinger. Et 
eksempel er området  i ytterkanten av bebygelsen 
litt sør for Fv. 116. Her er det et åpnet område i 
bebyggelsen hvor det ligger kulturminner.

Enkelte kulturminner er automatisk fredet. Det vil si 
at det aktuelle kulturminnet er fredet direkte ut i fra 
kulturminneloven. Et eksempel er kulturminneloven 
paragraf 4 første ledd som sier at alle kulturminner 
fra før 1537 automatisk fredet. På Åker gård er det 
fl ere kulturminner som er automatisk fredet. Et 
annet eksempel er noen av kulturminnelokalitetene 
rundt Toneheim folkehøgskole, hvor det blant annet 
er en gravhaug.

Fig. 13 Gravhaug ved Toneheim folkehøgskole
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Tegnforklaring

Fredete bygninger

SEFRAK-bygninger

SEFRAK-bygninger meldepliktig

Lokaliteter kulturminner

Rv 25/Vangsvegen

E6

Jernbane

Fylkesveg 116

K
app-

vegenSæ
lidvegen

Åker 
gård

Sælid

Vidarshov

Torshov

Store Hubred
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BEBYGGELSE OG FUNKSJONER
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Bygningstypologi

Boligbebygelsen på Ridabu i dag består for 
det meste av eneboliger. Det er kun enkelte 
boligblokker, og disse er hovedsakelig sentrert 
rundt Finsalsenteret. I tillegg ligger det noen 
rekkehus, tomannsboliger og kjedehus innimellom 
bebyggelsen.

Landbruksbebyggelse er skilt ut i en egen katergori. 
Disse ligger hovedsakelig i utkanten av den mest 
konsentrerte begyggelsen. Landbruksområder omgir 
boligbebyggelsen og har medført at bebyggelsen 
har blitt så konsentret som den er i dag. I henhold 
til overordnede føringer skal man i størst mulig grad 
bevare jorbruksområder og redusere omdisponering 
av dyrka og dyrkbar mark.

Rv 25/Vangsvegen

E6

Jernbane

Sæ
lidvegen

Finsalsentret

Tegnforklaring

Blokkbebyggelse

Tomannsboliger/rekkerhus/
kjedehus

Enebolig

Landbruksbebyggelse
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Funksjoner: næringsliv og tjenesteyting

E6

KIWI

På Ridabu er det hovedsakelig en blanding av 
offentlige og private funksjoner slik det framgår av 
kartet til høyre og oversikten på neste side. Det er 
også noen organisasjoner tilknyttet Ridabu, men de 
fl este av disse har adresse utenfor analyseområdet.

De fl este funksjonene er lokalisert langs de største 
vegene som for eksempel RV 25 og Sælidvegen. 
Ridabu har de viktigste servicefunskjonene som 
daligvareforetninger, frisør og resturant, samt 
barnehage, barne- og ungdomsskole, bo- og 
aktivitetssenter, omsorgsenhet og kirke. For et 
mer variert og større tjenestetilbud med butikker, 
aktiviteter og offentlig kontorer er det naturlig å dra 
til Hamar.

På folkemøtet ble det nevnt at høyspentledningen 
som går tvers igjennom Ridabu skaper utfordringer 
i forhold til utvidelse av enkelte funksjoner. Det ble 
påpekt at hverken KIWI eller Åker barnehage kan 
utvides på grunn av høyspenten. 

Tegnforklaring

Privat

Høyspenttrasè
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Private næringer

BilXtra – Hamar bilverksted AS
Kappervegen 31
2322 Ridabu

Blomsterhjørnet
Todderudvegen 19
2322 Ridabu

Felleskjøpet Agri – såvareanlegg Hamar
Sælidvegen 55
2322 Ridabu

Felleskjøpet Hamar
Sælidvegen 40
2322 Ridabu

Haakon Ruud
Øvre 11
2322 Ridabu

Handel og import AS
Hanna Vinsnes veg 3
2322 Ridabu

Hompetitten barnehage Ridabu AS
Åker alle 4
2322 Ridabu

Kay gartneri – Hageland
Vangsvegen 501
2322 Ridabu

KIWI Ridabu
Todderudvegen 46
2322 Ridabu

Milano Ridabu
Todderudvegn 15
2322 Ridabu

Mobile Hamar AS
Kappvegen 1
2322 Ridabu

Rema 1000 Ridabu
Kappvegen 1
2322 Ridabu

Ridabu Handel AS
Todderudvegen 46A
2322 Ridabu

Ridabu Honning Knut Johannessen
Kappvegen 27
2322 Ridabu

Ridabu Invest AS
Blæstadgrenda 6
2322 Ridabu

Ridabu Pizza og Restaurant
Todderudvegen 15
2322 Ridabu

Ridabu Post i butikk
Kappvegen 1
2322 Ridabu

Ridabu vanningsanlegg SA
Rogstadgutua 33
2322 Ridabu

Securitas AS
Sælidvegen 40
2322 Ridabu

Shell Torshov
Kappervegen 1
2322 Ridabu

Torshov bilistsenter
Kappervegen 1
2322 Ridabu

Zik Zak frisører
Todderudvegen 15
2322 Ridabu

Åker frisørsalong
Todderudvegen 23
2322 Ridabu

På de påfølgende sidene er det en ovrsikt over næringene på Ridabu. Disse er delt 
inn i private næringer, organisasjoner og offentlig tjenesteyting. Disse listene er ikke 
uttømmende.

Rv 25/Vangsvegen

E6

Jernbane

Fylkesveg 116

Fylkes-
veg 105Sæ

lidvegen

Fig. 14 Kartet viser hvor næringen er lokalisert
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Hedmark bygdekvinnelag
Høyvangvegen 40
2322 Ridabu

Ridabu idrettslag
Ryllikvegen 2
2322 Ridabu

Ridabu vel avdeling sør
Leirvegen 19
2322 Ridabu

Røde kors Vang
Kappervegen 94
2322 Ridabu

Vang historielag
Postboks 4300
2308 Hamar

Vang skiløperforening v/leder i 
hovedstyret Gudbrand Skaarstad
Midtvangvegen 255
2322 Ridabu

Vang skolekorps
Nordre Graner 21B
2322 Ridabu

Off entlig tjenesteyting Organisasjoner

Ener ungdomsskole
Granvegen 8
2322 Ridabu

FAU Ridabu skole
Enervegen 29
2322 Ridabu

Finsalsentret
Finsalvegen 3
2322 Ridabu

Hamar bibliotek avd. Vang
Granvegen 2
2322 Ridabu

Hamar kommune Finsalhagen 
omsorgsenhet
Finsalvegen 1
2322 Ridabu

Hedmark sivilforsvarsdistrikt
Sælidvegen 40
2322 Ridabu

Kåtrop bo- og aktivitetssenter
Kåtropgrenda 33
2322 Ridabu

Ridabu legesenter
Åker alle 4
2322 Ridabu

Ridabu skole
Vangsvegen 360
2322 Ridabu

Toneheim folkehøyskole
Marmorvegen 15
2322 Ridabu

Vang kirke
Vangsvegen 358
2322 Ridabu

Åker barnehage
Ridabuvegen 9
2322 Ridabu
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Fig. 15  Ener ungdomskole

Fig. 18 Milano Ridabu Fig. 19 KIWI

Fig. 16 Utsikt fra Vang kirke

Fig. 17 Åker barnehage



40

”BYLIV” PÅ RIDABU
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Møteplasser og sentrum på Ridabu

Kartlegging av møteplasser

Møteplasser defi neres her som steder hvor folk 
møtes. Det kan eksempelvis være et lokale eller et 
sted utendørs.

På folkemøte den 7. mai 2019 ble det kartlagt hvilke 
møteplasser befolkningen på Ridabu benytter. Kartet 
til høyre viser disse møteplassene.

Det viste seg at de fl este benytter seg av skolene, 
bibliotektet, Åker gård, akebakker og et uteområde 
ved Åker barnehage som møteplasser. Møteplassene 
ligger relativt sentralt og de aller fl este inne 
blant bebyggelsen. Det er kun en akebakke og 
noen gapahauker som ligger utenfor den mest 
konsentrerte bebyggelsen i sør.

Idrettsanlegget Black River park ble også nevnt som 
en møteplass, men dette anlegget ligger utenfor 
avgrensingen. Det er særlig unge som driver med 
idrett som benytter Black River park som møteplass.

I spørreskjemaet noen elever ved Ridabu skole og 
Ener ungdomskole svarte på ble det nevnt at de 
ofte møter venner hjemme. Derfor kan private hjem 
være et møtested, men da for venner og bekjente.

Rv 25/Vangsveien

E6

Jernbane

Ridabu 

skole

Åker 
gård

Ener ungdomsskole

Tegnforklaring

Møteplasser



42

Kartlegging av hvor sentrum er i dag

Sentrum kan defi nerses som et sentralt sted hvor 
fl ere viktige funksjoner og/eller møteplasser er 
plassert. Møteplasser må ikke være i sentrum.

Sirklene på kartet til høyre viser hvor befolkningen 
mener Ridabu sentrum er i dag. I tillegg har 
området ved den nedlagte Coop Prix nord for RV 
25 og Åker gård blitt sett på som sentrum tidligere. 
Siden butikken nå er nedlagt virker dette området 
noe øde.

Det er fl ere i befolkningen som peker på KIWI som 
sentrum på Ridabu i dag.

Område ved Vang kirke og Ridabu skole er et 
område som også ses på som sentrum. Det skyldes 
at det ligger sentralt i bebyggelsen samtidig som 
fl ere funksjoner er samlet i dette området. Blant 
annet er Toneheim folkehøgskole, Ridabu skole og 
Vang kirke lokalisert her. 

Shell og Rema 1000 danner også et mindre 
sentrum på Ridabu selv om det er mer i utkanten 
av bebyggelsen. Dette er kanskje et mer naturlig 
sentrum  for befolkning som bor langs Kappvegen, 
men for resten av befolkningen er ikke dette 
området det mest naturlige sentrumet.

Rv 25/Vangsveien

E6

Jernbane

Vang 

kirke

Ener ungdomsskole

KIWI

Rema 1000

Shell

Åker
gård

COOP Prix
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Fig. 20 SHELL og Rema 1000 sett fra RV 25 Fig. 21 Befolkningen ser på KIWI som et sentrum

Fig. 22 Åker gård er en møteplass Fig. 23 Området nord for RV 25 virker øde i dag på 
grunn av nedlagte butikker
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INFRASTRUKTUR
RIDABU
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Kartlegging av infrastruktur

Vegnettet i området er godt utbygd slik at det 
meste er lett tilgjengelig med bil. E6, Riksveg 25, 
Sælidvegen, Kappvegen og Fylkesveg 116 er de 
mest trafi kerte vegene, og disse er markert med 
vegnavn på kartet.

Hovedvekten av bussholdeplassene ligger langs 
Riksveg 25 og Fylkesveg 116. I tillegg er det 
et busstopp ved biblioteket og ungdomsskolen. 
Generelt er det mange bussruter og relativt hyppige 
bussavganger.

Jernbanen passerer Ridabu i sørvest mellom 
Åkersvika og dagens bebyggelse. Det er ingen 
togstasjon her i dag så all togtrafi kk går kun forbi. 

Tegnforklaring

Busstopp

Vei

Jernbanen

Rv 25 Vangsvegen

E6

Fv. 116

Jernbane

Sæ
lidvegen

K
app-

vegen

Åkersvika
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Myke trafi kanter

Kartet til høyrer viser eksisterende gang- og sykkelveger. 
I tillegg er de manglenede forbindelseslinjer og 
snarveger tegnet inn som kom fram på blant annet 
folkemøtet.

Snarveger ble kartlagt i forbindelse med folkemøte 
7. mai og møte med elever samme dag. Folkemøte 
blir beskrevet nærmere senere i rapporten. Elever 
fra Ridabu skole og Ener ungdomskole bidro også til 
kartleggig av snarveger og forbindelseslinje. På forhånd 
ble det lagd et spørreskjema med tilhørende kart 
hvor elevene blant annet skulle tegne inn skoleveg og 
snarveger de visste om.

Det er gang- og sykkelveger langs de største vegene. I 
tillegg benyttes også internvegene i boligområdene av 
gående og syklende. På grunn av byggearbeider ved E6 
og Åker gård er gang- og sykkelvegen stengt og den 
middlertidige løsningen er en relativt stor omveg. Denne 
er også vanskelig å fi nne dersom man ikke er lokalkjent. 
Det har ført til at færre sykler til Hamar.

Rv 25/Vangsvegen

E6

Jernbane

Fv. 116

K
app-

vegen

Sæ
lidvegen

Åker
gård

Dystingbo 
gård

Manglende gang- og 
sykkelforbindelser ble også 
kartlagt på folkemøtet. 
Sammenhengdende turstier lang 
Finsalbekken og en trafi kkfarlig 
strekning langs Kappvegen 
(markert på kartet) ble nevnt 
fl ere ganger på folkemøtet.

På folkemøte kom det også fram 
at det er ønskelig å fl ytte krysset 
ved Dystinbo gård til andre siden 
av gården mot øst. Nytt forslag 
er tegnet inn på kartet til høyre 
med grønn stiplete linje.

Tegnforklaring

Snarveger

Eksisterende gang- og 
sykkelveg, asfalterte

Eksisterende tursti

Manglende tursti

Foreslått framtidig tursti i 
reguleringen E6 Kåterud-Arnkvern



47

Trafi kkfarlige overganger og områder

Rv 25/Vangsvegen

E6

Jernbane

Fylkesveg 116

K
app-

vegenSæ
lidvegen

Milano

Rema 1000

På Ridabu er det fl ere områder og overganger som 
oppleves som lite trafi kksikre.

Mye av gjennomgangstrafi kken til Elverum går langs 
Sælidvegen og trafi kkmengden er derfor relativt stor. 
Det medfører at fl ere overganger langs Sælidvegen 
oppleves som trafi kkfarlige. Tiltak som nedsatt 
fartsgrense og fartsdumper er gjennomført, men det 
har ikke hatt tilstrekkelig effekt.

Befolkningen på Ridabu opplever krysset ved Rema 
1000 som farlig. I tillegg er området ved Milano 
Ridabu utfl ytende slik at det er vanskelig å få et 
oversiktelig trafi kkbilde.

Manglende gang- og sykkelforbindelse langs 
Kappvegen medfører at enkelte svinger oppleves 
som trafi kkfarlige. Det skyldes både fart og sambruk 
av vegen.

For de myke trafi kantene er RV 25 en barriere som 
skiller bebyggelsen i nord og i sør fra hvereandre. 
I tillegg ble det på folkemøtet nevnt at det er for 
mange lyskryss langs RV 25. Dette gjør at vegen 
kan oppleves som trafi kkfarlig. Tidsrommet det er 
grønt lys er kort i mange av lyskryssene og det gjør 
at det kan oppstå farlige situasjoner når enkelte 
bilister tar sjanser for å slippe å stå igjen på rødt lys.

Tegnforklaring

Farlige overganger

Farlige kryss og områder

Farlige strekninger
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Mobilitet

I dagens samfunn er vi avhengig av tilgang på varer 
og tjenester samt at vi selv skal kunne forfl ytte oss. 
I rapporten ”Bærekraftig mobilitetsplanlegging” 
defi nerer Statens Vegvesen mobilitet i planlegging 
slik ”bevegelse eller forfl ytting av varer, tjenester 
og mennesker” (T. Sanner, E. S. Jahren og A. Bull, 
2018). Mobliteteten for ulike trafi kkantgrupper på 
Ridabu omtales nærmere.

Syklende

For syklende er situasjonen ganske lik som for de 
gående. Trygge sykkelveger og kortere avstand vil 
bidra til at befolkningen benytter sykkel.

Der det er manglende sammenhengde sykkelruter 
og gangveger, velges oftest andre framkomstmidler 
i stedet.

På folkemøte kom det også et ønske om en ekpress-
sykkelrute til for eksempel Hamar. Da kunne man 
sykle forbi bilkøen og føle at man kom fortere fram 
enn ved å benytte bilen.

Gående

Det er fl ere faktorer som er avgjørende for 
om man velger å gå istedenfor å bruke andre 
framkomstmuligheter. Eksempelvis er avstand, hvilke 
gjørmål som skal utføres og hvor gjøremålene er 
lokalisert viktige faktorer. 

På Ridabu er det fl ere overganger og områder for 
gående som oppleves utrygge og trafi kkfarlige. I 
tillegg er det fl ere manglende gangforbindelser, 
og mange av internvegene blir benyttet av fl ere 
trafi kantgrupper. Ridabu er ikke spesielt godt 
tilrettelagt for gående, selv om det er relativt korte 
avstander. Når gjøremålene er lokalisert utenfor 
Ridabu vil det vanskeligjøre muligheten for å gå på 
grunn av lang avstand. Det kan eksempelvis gjelde 
for butikker, tjenester eller lignende som ikke fi nnes 
på Ridabu.

Befolkningen på Ridabu ønsker sammenhengende 
gang- og sykkelforbindelser, samt turstier og 
løperunder. Dette viser at de er opptatt av 
muligheten til å kunne gå, løpe og sykle.
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Kollektivtransport

Kollektivtransport er en samlebetegnelse for 
tilgjengelig transportsystemer for alle. Eksempelvis 
kan dette være buss, tog, ferje, t-bane og trikk.

Ridabu har et godt busstilbud. Dette er det eneste 
tilbudet av kollektivtransport i og med at det ikke er 
en jernbanestasjon her. De andre alternativene av 
kollektivtransport er ikke aktuelt for Ridabu.

Det går 15 ulike bussruter gjennom Ridabu. Noen av 
disse er bybusser som går  til Hamar sentrum. De to 
bybussener er B1 og B6 som henholdvis går mellom 
Hamar vest og Sanderud, og mellom Brumundal, 
Hamar og Løten. 
De andre bussrutene er 32, 41, 55, 170, 172, 301, 
302, 303, 304, 305, 306, 307 og 350. Mange av 
disse er skolebussruter og går 1-5 ganger i døgnet.  
De andre bussrutene går 1-2 ganger i timen.

Et godt busstilbud bidrar til at fl ere velger buss 
framfor bil.

Bil

På mindre tettsteder som på Ridabu, er det ofte 
er en sterk kultur for bilkjøring. Det skyldes 
fl ere ting som lett framkommelighet, mange 
parkeringsmuligheter og lite kø for bil.

På Ridabu er det mange bilveger og godt tilrettelagt 
for bil. Ridabu er som sagt et lite sted og med færre 
tilbud enn det som er i et bysentrum. Det medfører 
at befolkningen må reise fra Ridabu for å få gjort 
fl ere av gjøremålene sine eller få vært på en del 
fritidsaktiviter.

På folkemøtet kom det også fram at mange drar til 
Hamar sentrum på fritiden. Den letteste måten å 
kommer dit på er enten ved bruk av bil eller buss. 

Det er mye gjennomgangstrafi kk og tungtransport 
på både Sælidvegen og RV 25. Dette påvirker 
nærområdet. Langs RV 25 går det mye 
gjennomgangstrafi kk og vegen er en barriere som 
deler Ridabu i to. Det bør ses på løsninger for å 
redusere barrierevirkningen.
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NATUR OG LANDSKAP
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Rv 25/Vangsvegen

E6

Jernbane

Li gård

Åker 
gård

Torshov 
gård

Sælid 
gård

Vidarshov 
gård

Tegnforklaring

Jordbruk

Skog og annen fastmark

Kartet viser markslagsområdene på Ridabu. Det 
framgår her tydelig at bebyggelsen er omgitt av 
store jordbruksområder og gårder. Disse gårdene 
har en lang kulturhistorisk bakgrunn. I dag er Sælid 
gård, Åker gård, Li gård, Vidarshov gård og Torshov 
gård forsatt i drift. 

I dag er det få skogområder på Ridabu. Mer om 
skog og annen fastmark blir belyst under temaet 
grønnstuktur og naturverdier.

Markslagskart
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Rv 25/Vangsvegen

E6

Jernbane

Finsalbekken

Sælid-

hagen

Åkersvika

Kåltorp Kartet til venstre viser grønnstrukturen, 
grøntforbindelser og naturverdier på Ridabu.

En del av informasjonen om grønnstruktur og 
grunnlaget til kartet baserer seg på en kartlegging 
av grønnstruktur gjort for Hamar kommune i 2003.

Naturverdier handler om ulike kvaliteter i naturen 
og menenskenes preferanse til dem. Dette er noe 
som endrer seg over tid. I dag verdsettes villmark 
og urørt natur høyt, men også kulturlandskap 
og naturressurser verdsettes (L.Erikstad, O.E 
Stabbetorp, A. Often, 2010). 

Det er ikke mange store og sammenhengede 
grønnstrukturer på Ridabu i dag. De eksisterende 
grøntområdene er derfor viktig å beholde i 
framtiden. Det er hovedsakelig langs Finsalbekken 
og Åkersvika som i dag består av skog som er viktig 
å beholde. I tillegg er det enkelte skogområder i syd 
mot Hjellum og ved Kåltorp.

Grønnstruktur og naturverdier

Tegnforklaring
Turområde/frilek

Alleér og spesielle enkelt trær

Skog og annen fastmark

Nærmiljøanlegg

Turstier
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Åkersvika i sørvest har hatt stor betydning for 
området. Dette er en internasjonal viktig våtmark 
med et unikt fugleliv. Dessverre er Åkersvika lite 
tilgjengelig i dag. Det skyldes jernbanelinjen som 
skaper en barriere mellom bebyggelsen og vannet. 
Denne barrieren vanskeligjør tilgangen til vannet for 
befolkningen på Ridabu selv om avstanden er kort.

Grøntdraget langs Finsalbekken er i dag delvis 
tilgjengelig. Langs bekken ved Ridabu skole er 
det etablert asfaltert gang- og sykkelveg som 
fungerer bra i dag. Fra Riksveg 25 og ned mot 
Åkersvika har Hamar naturskole etablert en sti med 
informasjonstavler. 

Nærmiljøanlegg defi neres som utendørsanlegg 
for egenorganisert fysisk aktivitet. Slike anlegg 
ligger ofte i tilknytning til bo- og aktivitetsområder 
(Kulturdepartemetet, 2018). 
Det er noen nærmiljøanlegg på Ridabu, men 
ikke alle er like godt vedlikeholdt. Noen av disse 
anleggene fungerer som møteplasser blant annet 
området nedenfor Åker barnehage. Her er det 
grusbane, volleyballbane og basketballkurv. I tillegg 
er det et skur hvor det er mulig å sitte under tak. 
Dessverre bærer dette nærmiljøanlegget preg 
av dårlig vedlikehold, blant annet mangler det 
volleyballnett.

Det er fl ere alléer på Ridabu slik det framkommer av 
kartet. Disse stammer fra de gamle gårdsanleggene 
som har eller har hatt alleer. En del av trærne er 
både store og gamle. Alléen langs Finsalvegen opp 
mot Li gård er plantet i nyere tid. Derfor er den ikke 
like stor som mange andre av alléene.

Sælihagen ved Kåltorp er et grøntområde som 
tidligere ble benyttet til beite. I dag brukes området 
som turområde og til lek. I og med at dette er en av 
de få tumområdene på Ridabu i dag, er det viktig 
at det blir bevart og vedlikeholdt. I dette området 
er det også en dam med rik fauna med blant annet 
salamander.

Fig. 24 Informasjontavler ved 
Finsalbekken

Fig. 26 Allé i oppkjørslen til Ridabu skole og Vang kirke

Fig. 25 Åkervika
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Topografi 

Høydekartet over Ridabu viser at det ikke er så 
store høydeforskjeller. Laveste punktet er nede 
ved Åkersvika og det høyeste punktet er oppe ved 
Kåtorp. Dette utgjør en høydeforskjell på ca. 75 m.
 
Hovedformen går i stigning fra sør til nord. Terrenget 
stiger generelt fra sørvest mot nordøst, men det er 
noen variasjoner sentralt på Ridabu. Området langs 
Finsalbekken har mange bratte skråninger. Dette 
kommer godt frem på høydelagskartet. Kirken ligger 
på en høyde og er, som så ofte, synlig fra de fl este 
stedene i bygda.

Tegnforklaring
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Landemerker, siktlinjer og landskapsrommet

Rv 25/Vangsvegen

E6

Jernbane

Fylkesveg 116

Sæ
lidvegen

Landemerker
Vang kirke er et landemerke som synes fra de 
fl este stedene på Ridabu. Andre landemerker er det 
gamle bygget på Toneheim folkehøgskole (se fi g. 
25), og Torshov gård (se fi g. 26) som ligger høyt og 
åpent og er synlig. Den har også gamle ærverdige 
gårdsbygninger. Høyspenten (se fi g. 27) som går 
igjennom kjernen av Ridabu blir også et landemerke, 
og da spesielt de punktene som vises på kartet med 
stiplet linje.

Siktlinjer
Fra Vang kirke og fra RV25 er det to siktlinjer som 
skiller seg ut. Den første er i retning Hamar og den 
andre er i retning E6. E6 er god synlig i landskapet 
(bilde, fi g. 28).

Landskapsrommet
Ridabu ligger åpent til i en syd-nord-retning, og er 
omringet av åskammer i alle retninger, de fl este 
er langt unna. Det er derfor god utsikt fra sentrale 
steder på Ridabu. 

Tegnforklaring

Siktlinjer

Landemerker

Høyspentfundamenter
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Fig. 27 Det gamle bygget på Toneheim folkehgskole Fig. 28 Eldre bygning på Torshov gård som er godt synlig 
fra RV 25

Fig. 29 Høyspentledningen som går tvers igjennom 
Ridabu



57

Fig. 30 E6 er godt synlig i landskapet og vises som en mørk linje på dette bilde
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DEMOGRAFI
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Demografi  og befolkningssammensetning

Oversikten på demografi  og befolkningssammensetning på Ridabu baserer 
seg på data fra geodata.no. Tallene er fra 2016 med unntak av tallene på 
familiesammensetning som er fra 2011.
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Inntekt og formue

Gjenomsnitt formue
536 866 kr

Gjenomsnitt inntekt
 323 586 kr

Utdannelse

Ingen eller uoppgitt 
utdanning

Høyskole/universitet
mer enn 3 år

Høyskole/universitet
mindre enn 3 år

Videregående skole

Grunnskole
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1382 sysselsatte 482 utpendelere

530 innpendelere984 ansatte

Arbeid

RIDABU

RIDABU
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STEDSIDENTITET

HAMAR
E6

HJELLUM

GJØVIK

RIDABU
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Kontakt med befolkningen

For å innhente viktig informasjon  og lokalkunnskap har det vært viktig å få kontakt 
med lokalbefolkningen. Det ble gjort gjennom telefonsamtaler og møter med forskjellige 
lokale aktører, samt ved å arrangere et åpent folkemøte. Dette kapittelet oppsummerer 
informasjonen som har kommet fram gjennom dette. 

Fig. 32  Plakat fra folkemøte Fig. 33 Folkemøte

Fig. 31 Befaring med Ridabu IL langs Finsalbekken

Fig. 34 Låve og trær på Li gård. Det har vært avtalt møte 
med grunneier.
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Som nevnt ble det avholdt et åpent folkemøte 7. mai 
2019 kl 18 på Åker gård. Dette folkemøtet var viktig for 
å få kontakt med befolkningen. De som møtte opp på 
møtet bodde forskjellige steder på Ridabu, og de fl este 
områdene på Ridabu var representert. På folkemøte 
hadde vi hengt opp 4 plakater på veggen. To av disse 
skulle de oppmøtte skrive på en gul lapp for så å henge 
den opp på plakaten. Spørsmålene på disse plakatene 
var: Hva er bra på Ridabu? og Hva savner du på 
Ridabu? De to siste plakatene skulle tegnes på. Her var 
spørsmålene: Hvor bor du? og Hvor mener du Ridabu 
sentrum er i dag? I tillegg til plakatene på veggen hadde 
vi store kart liggende framme på to bord. Her skulle 
det tegnes inn hvor møteplassene var, eksisterende 
forbindelseslinjer og manglende forbindelseslinjer. 

Her er noe av det som kom fram på møtet:
- Ønkelig med gang- og sykkelveg fl ere steder blant 
annet ved Rema 1000
- Tilgang til Mjøsa
- Flere turstier
- Sammenhengende sti langs Finsalbekken
- RV 25 i Miljøtunnel
- Mangler samlingsplass for barn og unge på Ridabu
- Flere lekeplasser

Positive trekk ved Ridabu:
- Landlig selv om det er nære byen og sentralt
- Trygge boforhold med begrenset intentrafi kk
- Rolig
- Variert, romslig og fi n bebyggelse
- Gode bussforbindelser til Hamar

Folkemøte

Fig. 35 Plakat over hva befolkningen savner på Ridabu Fig. 36 Plakater liggende på bordet hvor møtedeltagere 
kunne tegne og skrive på.
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Ridabu skole

7. mai var det avtalt møte med rektor ved Ridabu 
skole samt møte med enkelte elever og noen få 
lærere fra både Ridabu og Ener skole. Elevene ble 
gitt et spørreskjema med et tilhørende kart. Disse 
spørreskjemaene er også oppsumert i vedleggene, 
men her er kun det viktigste tatt med.

Skolebygningen på Ridabu skole er 62 år gammel og 
har behov for rehabilitering. Det er lite driftmidler til 
å utbedre skolen. De leier ut lokale til idrettslaget og 
leieinntekten går til drift av skolen. 

Rektor ved Ridabu skole påpekte behov for større  
uteområde, ny gymhall og oppussing av skolen 
innvendig.

Plassmangel er et stort problem ved skolen. I tillegg 
til at uteområdet anses som dårlig, er det så lite at 
alle klassene ikke kan ha storefri samtidig. Skolen 
har heller ikke et rom som har plass til alle elever og 
foreldre. Gymsalen er for liten. De kan ikke bruke 
kirken som ligger like ved, siden Ridabu skole er 
en mottaksskole. En mottakskole vil si skoler som 
mottar og har elever som er innvandere, asylsøkere 
eller fl ykninger. Til nå har de benyttet Toneheim.

Fra skolen sin side er det er også ønskelig at Ridabu 
IL bygger på nabotomten. Dette gir muligheter for 
sambruk av arealer mellom skolen og idrettslaget. Fig. 37 Ridabu skole Fig. 38 Dystingbo drivhus som ligger ved siden av 

barneskolen

Støv og støy fra RV 25 er et plagsomt problem i 
dag. Det er en støyskjerm langs vegen, men den 
fungerer ikke tilstrekkelig. Noen på folkemøtet 
mente at man bør fl ytte skolen på grunn av støy og 
støv fra vegen.

I forbindelse med spørreskjemaet som elever fra 
Ridabu skole og Ener ungdomsskole svarte på, 
kom det fram fl ere ønsker, blant annet mulige nye 
møteplasser ute. I tillegg skrev fl ere at det er mye 
som mangler på Ridabu, og at det er få tilbud som 
stimulerer til aktivitet.
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Finsalbekken
I henhold til kommuneplan skal det lages en egen 
plan for Finsalbekken, og det er ikke en del av denne 
stedsanalysen. Siden Finsalbekken er et så sentralt 
element og viktig for bygda, er det naturlig å gi den litt 
omtale i stedsanalysen også.

Finsalbekken renner igjennom Ridabu fra nordøst til 
sydvest. Den er stedvis utilgjengelig og vanskelig å ferdes 
langs. Deler av strekningen langs bekken har asfalterte 
gangveier, mens andre steder er det bare en smal tursti 
som gjerne består av dyretråkk.

Fra RV 25 og ned til Åkersvika er det anlagt en enkel 
tursti langs Finsalbekken. Ved riksvegen er det en port i 
støyskjermen og en bratt tretrapp. Porten er som oftest 
stengt på grunn av at den er ødelagt og da vil stå og slå 
når den er åpen. Denne porten blir en barriere som har 
medvirket til at stien ikke blir brukt av lokalbefolkningen. 
Stien er også delvis grodd igjen, og det ligger noen 
trær over stien. Den ble i sin tid opparbeidet av Hamar 
naturskole, og infotavler om stien og området står på 
enkelte steder. Slik stien er dag fungerer den ikke, men 
det er potensiale for å etablere en sammenhengde sti 
eller gangveg langs Finsalbekken, som også er universelt 
utformet. På folkemøtet ble det sagt at stien ikke ble brukt 
fordi den fører ikke til noe sted eller er en runde.

Lokalbefolkningen ønsker generelt fl ere turstier og det ble 
spesielt nevnt en sammenhengende tursti langsmed hele 
Finsalbekken.

Som nevnt tidligere er Finsalbekken en viktig gytebekk 
og viltbiotop. Blant annet er det observert ørret og fl ere 
fuglearter ved bekken.

Rv 25/Vangsvegen

E6

Jernbane

Fv. 116

K
app-

vegen

Sæ
lidvegen

Finsalbekken

Tegnforklaring

Gjengrodd tursti med 
trapp opp til RV 25

Asfaltert

Sti
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Opplevelser og oppfatninger, positive og negative forhold

Positivt på Ridabu

- Solerunden er en fi n tursti
- Trygge boforhold med begrenset intern-
trafi kk
- Sykkelavstand til Hamar
- Landlig selv om det er nært Hamar
- Gode bussforbindeler
- Rolig og sentralt
- Solvendt og trivelig

Negativt på Ridabu

- Få møteplasser for både unge og gamle
- Mye søppel på grunn av få søppelkasser
- Manglende sammenhengende turstier
- Dårlig sikt langs Sælidvegen
- Åkersvika er lite tilgjengelig
- Savner butikker og spisesteder på Ridabu
- Mange lyskryss langs RV 25 med korte 
intervaller med grønt lys

Lokalbefolkningen har best kunnskap om positive og negative forhold på Ridabu samt opplevelser og 
oppfatninger av stedet. Her er det en oversikt over dette basert på kontakt med befolkningen. Det er kun 
tatt med det viktigste og mye at det som faller inn under dette temaet er omtalt grundigere tidligere i 
stedsanalysen. Derfor er noe kun kort omtalt.

Opplevelser og oppfatninger
Det er generelt dårlig turmuligheter på Ridabu 
og turistforeningen har ikke planer om å sette 
i gang med nye prosjekter på Ridabu. På 
folkemøte ble det uttrykt at dette ikke var en 
positiv utvikling, da fl ere ga uttrykk for at det 
er ønskelig med fl ere turstier.

På Ridabu er det et dårligere tilbud i forhold 
til butikker og fritidsaktiviteter enn det for 
eksempel er på Hamar. Et ønske om bedre 
tilbud på dette kom tydelig fram både på 
folkemøte og blant elevene på Ridabu skole 
og Ener ungdomsskole. På folkemøtet nevnte 
en person at det hadde vært greit å kunne få 
gjort alle gjøremålene på Ridabu og slippe å 
dra til Hamar.

Befolkningen opplever at det er fl ere steder 
på Ridabu som er traffi kkfarlige. I tillegg er 
mange negative til utvidelse av RV 25. Det 
kom tydelig fram på folkemøte at mange 
av lokabefolkningen hadde meninger og 
trafi kkforhold på Ridabu og utvidelsen av 
RV 25. Riksvegen, slik den ligger i dag, har 
fl ere farlige krysninger. I tillegg er den en 
stor barriere som deler Ridabu i to. Med 
en fi refelts veg blir dette en enda større 

STORE

barriere. Befolkningen på Ridabu ser ikke 
noen fordeler med en slik veg, bare økt 
trafi kk, mer støy og støv. På folkemøtet 
kom mange med forslag om at vegen bør 
legges i miljøtunnel og at dagens veg blir 
brukt som lokalveg. Finsalbekken, som er en 
viktig blå-grønnkorridor, krysser også denne 
vegstrekningen.

Generelt virker det som om befolkningen 
er positive til Ridabu IL sine planer om nytt 
idrettsanlegg på Ridabu. Disse planene er 
omtalt tidligere i stedsanalysen under temaet 
Ridabu IL sine planer for nytt idrettsanlegg. 
Det er enighet om at et nytt idrettsanlegg 
med muligheter for fl erbruk kan bidra positivt 
til utviklingen av Ridabu.
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OPPSUMMERING AV STEDSANALYSEN OG KONKLUSJON

Nye møteplasser

Framtidig utvikling
Nye turstier

Bevare grøntområder

Sentrum på Ridabu

Manglende gang- og sykkel forbindelser

Flere butikker

Nytt idrettsanlegg
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SWOT

Forkortelsen SWOT står for Strengths, Weaknesses, 
Opportunities og Threats (styrker, svaker, muligheter 
og trusler). Punktene som er listet opp baserer seg 
både på hva lokalbefolkningen har kommet med av 
informasjon og hvordan Plan1 oppfatter stedet etter 
innsamlig av informasjon og befaring.

STRENGTHS
- ”Fra vugge til grav”. Har de viktigste funksjone-
ne som matbutikk, barnehage, barneskole, SFO, 
ungdomsskole, omsorgssenter og kirke)
- Konsentrert bebygggelse som gir korte avstander
- Sykkelavtand til Hamar
- Sentralt og rolig
- Aktivt idrettslag
- Engasjement i lokalmiljøet
- Områder med fl ott utsikt
- Finsalbekken
- Nærhet til grøntområder og nært friluftsområder

WEAKNESSES
- Få skogsområder/friluftsområder lokalt
- Lite grønnstruktur lokalt
- Få møteplasser og steder befolkningen ”kan 
henge”
- Flere kryss, overganger og strekninger som 
oppleves trafi kkfarlig
- Støy
- Få utviklingsområder
- Flere barrierer:
 - Rv. 25
 - Høyspentlinje
 - Jernbanen

OPPORTUNITIES
- Utbyggingsområder, avsatt i kommuneplanen
- Avsatt areal for idrettsanlegg med mulighet for 
sambruk
- Flere gang- og sykkelveger
- Flere turstier
- Flere benker og søppelkasser

THREATS
- Det er et bedre tilbud og fl ere aktiviter på Hamar 
som er konkurrerende til Ridabu.
- Utvidelse av RV 25 gir økt gjennomgangstrafi kk, 
støy og støv
- Utbygging kan bli satt på vent på grunn av 
bestemmelse om å fi nne erstatningsareal for 
matjord
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Samlet stedsanalyse

Kartet viser en oppsummering av det viktigste 
i stedsanalysen. Viktige grøntområder, viktige 
møteplasser, forbindelseslinjer, manglende 
forbindelseslinjer, viktige landemerker og barrierer 
er tatt med. Dette er dagens situasjon og ved 
framtidig utvikling av Ridabu kan for eksempel andre 
forbindelseslinjer, landemerker og møteplasser bli 
viktige.

Rv 25

E6

Jernbane
K

app-
vegenSæ

lidvegen

Tegnforklaring

Viktige eksisterende møteplasser

Viktige eksisterende grøntområder

Viktige forbindelseslinjer bilister

Viktige forbindelseslinjer 
fotgjengere og syklister

Manglende forbindelseslinjer

Viktige landemerker

Barrierer
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Stedsanalysen viser at Ridabu har mange styrker og 
muligheter som det er viktig å ta vare på, videreføre 
og benytte seg av i en videreutvikling. Noe av det 
som er positivt med Ridabu er at alle viktigste 
funksjonene er samlet innenfor et konsentrert 
område; -innenfor Ridabu sentrum kan man si at det 
er et tilbud «fra vugge til grav». I tillegg til større 
boligområder, er det barnehager, barneskole, SFO, 
ungdomsskole, folkehøgskole, omsorgsenhet og bo- 
og aktivitetssenter, legesenter, kirke, bibliotek, samt 
et utvalg forretninger og annet privat tjenestetilbud. 
Ridabu har videre mye historikk som er viktig å 
ivareta. Det er også et aktivt idrettslag, samt mange 
innbyggere med positivt engasjement. Det vil 
være svært viktig å «høre på folket», slik at dette 
engasjementet opprettholdes. Det er også viktig 
at man fokuserer på styrkene og mulighetene til 
Ridabu, framfor svakhetene og truslene 

Finsalbekken er et fl ott turområde og naturelement, 
men også viktig ift. biologisk mangfold. Bekken 
bør ivaretas både med hensyn til natur- og 
friluftsinteresser. Samtidig bør det ved videre 
planlegging på Ridabu tilrettelegges for bedre 
turmuligheter langs Finsalbekken, med forbindelser 
til omkringliggende områder.

Stedsanalysen viser at det fl ere steder er brutte 
forbindelseslinjer, spesielt for myke trafi kanter. Ved 
videre planlegging og videreutvikling på Ridabu 
bør det derfor sees på muligheter for å knytte 

Ridabu bedre sammen med nærliggende områder. 
Dette kan være både stiforbindelser og «smett», 
men også fortau og gang- og sykkelveger. Ved 
tilrettelegging av nye turveger og forbindelse 
bør man prøve å legge disse slik at de også går 
innom fl ere av de fl otte historiske områdene og 
landemerkene som Ridabu har å by på. Av dette kan 
nevnes gravhaugen ved Toneheim folkehøgskole 
hvor det er fl ott utsikt over landskapet, det gamle 
drivhuset Dystingbo som ligger ved barneskolen for 
å nevne noe.

Nye utbyggingsarealer som er avsatt i 
kommuneplanen legger til rette for gode 
utviklingsmuligheter innenfor Ridabu. Det er avsatt 
områder til både bolig, offentlig tjenesteyting 
(fortrinnsvis utvidelse av skolen) samt idrettsanlegg. 
Det er viktig at disse sees i sammenheng 
og planlegges på en god måte. Den anses 
hensiktsmessig at det ifm. planlegging av disse 
arealene, også legges til rette for en ny barnehage. 
Dette vil styrke Ridabu og gi funksjoner for barn 
og unge som ligger samlet, med kort avstand fra 
eksisterende og nye boligområder.

Med bakgrunn i lokalbefolkningens oppfatning av 
hva som er sentrum på Ridabu, de eksisterende 
funksjonene og servicetilbudet som er der i 
dag, samt utbyggingsområdene som er avsatt 
i kommuneplanen utpeker området rundt 
barneskolen, kirken og de nye utbyggingsarealene 

seg som et naturlig sentrumsområde. Det er derfor 
viktig å ha spesiell fokus på videreutvikling av disse 
arealene.

På folkemøtet markerte innbyggerne hvor 
møteplassene på Ridabu var. Dette er både lokale, 
mindre arealer innenfor boligområdene, men også 
større områder ifm. skoler, barnehager, forretninger 
og friluftsområder. Eksisterende møteplasser bør 
opprettholdes, og vedlikeholdes/oppgraderes i den 
grad det er behov. Videre bør det tilrettelegges 
for nye møteplasser ved videre planlegging av 
utbyggingsområder.

Rv 25 er, og vil fortsatt være, en barriere som 
deler Ridabu. Det er viktig at det planlegges og 
opparbeides gode og trygge krysningspunkter av 
vegen. Dette bør fortrinnsvis være som planfrie 
kryssinger. Dette er særs viktig med hensyn 
til å etablere sammenhengende rundturer i 
friluftsområder og raske og naturlige forbindelser i 
hele Ridabu så det er lettere å la bilen stå.
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Videre planlegging og utvikling av Ridabu

Ved videre planleggingen innenfor Ridabu er det vik-
tig at man ser på større områder samlet. Når de nye 
boligområdene som er avsatt i kommuneplanen skal 
reguleres, bør man vurdere sammenhengen mellom 
disse arealene, utvidelse av skolen, ny barnehage 
og evt nytt idrettsanlegg, samt forbindelseslinjene 
mellom disse. Selv om man ikke lager en felles regu-
leringsplan for alle disse områdene/funksjonene, er 
det viktig at man i de enkelte reguleringsplanene ser 
på helhet og forbindelser for å ikke låse mulighetene 
for andre områder, men tilrettelegger for en overord-
net struktur med gode forbindelser både for kjøren-
de, gående og syklende. Det bør vurderes å bruke 
områderegulering eller veiledende plan for offentlige 
rom (VPOR) for å få på plass et slikt helhetlig grep.

En samling av funksjoner som skole, barnehage og 
idrettsanlegg i nærheten av eksisterende og framti-
dige boligområder er positivt, og vil bidra til at fl ere 
kan gå eller sykle til aktiviteter. En samlokalisering 
av slike funksjonene kan også gi mulighet for felles 
adkoms- og parkering, noe som vil gi mere effektive 
og arealbesparende løsninger. Det kan være aktuelt 
at deler av arealet som er avsatt til framtidig bolig, 
og som ligger ned mot avsatt idrettsareal, kan be-
nyttes til barnehage.

Dagens adkomst fra Vangsvegen til skolen, og ikke 
minst parkeringen ifm. med denne, er påpekt som 
en utfordring. Parkeringsarealene er begrenset, i 
tillegg til at det er Vang sokn (kirken) som er grunn-
eier til området som i dag benyttes til parkering (gnr. 

9 bnr. 1), samt arealene mellom parkeringsplassen 
og Vangsvegen (gnr. 10 bnr. 366). Sistnevnte benyt-
ter elevene til lek. Det bør derfor sees på mulighet 
for endret adkomst og parkeringsløsning til skolen. 
Ifm. planlegging av de nye boligområdene, idretts-
anlegget og ny barnehage kan man vurdere å legge 
om og ha felles adkomst for fl ere av disse funksjo-
nene via Kappvegen. Det bør være akseptabelt at 
parkering kan legges med litt avstand fra skolen, 
men det må da legges til rette for gode gangforbin-
delse. Varelevering og HC-parkering må imidlertid 
lokaliseres i tilknytning til skolebygget.

Det er i dag også adkomst via Finsalvegen og Nord-
selvegen med parkering nordøst for skolen. Parke-
ringen i dette området kan omorganiseres, og det 
bør anlegges en «kiss n’ ride-løsning for enkel og 
trafi kksikker levering og henting av barn.

Ved utvidelse/rehabilitering av skolen synes det også 
riktig å vurdere om dagens skolebygg skal erstattes 
i sin helhet. For at det eksisterende skolebygget 
skal tilfredsstille dagens krav er det behov for store 
endringer. Ridabu skole ligger nært RV25, og det 
er planer om at riksvegen skal utvides. Dette vil 
medføre at skolebygget og dets uteområder vil bli 
ytterligere belastet med støy, støv og forurensning. 
Hvis man kan bygge en ny skole, kan denne trekkes 
lenger unna riksvegen, og det kan tilrettelegges for 
mer skjermede uteområder. En samlokalisering av 
skole og barnehage vil da også lettere kunne plan-
legges og gjennomføres.

I stedsanalysen, og på folkemøtet, ble det vist til 
hvor det er viktige gang-/turforbindelse i dag. Det 
ble samtidig påpekt hvor det mangler forbindelser 
og hvor det er ønskelig å tilrettelegge for rundturer 
og turveger videre ut mot friluftsområdene (det 
vises til fi gur på side 44). Det bør prioriteres å lage 
sammenhengende gangforbindelser, der det i dag er 
«brudd» på disse forbindelseslinjene. Dette er også 
et tema som bør være en del av planen for Finsal-
bekken, samt ivaretas ved planlegging av de nye 
boligområdene, idrettsanlegget etc.

I stedsanalysen side 41 er det vist hvilke områder 
befolkningen på Ridabu benytter som møteplasser. 
Samtidig er arealene ved skolen, kirken og turom-
rådene i tilknytning til dette sentrale på Ridabu, og 
danner et naturlig sentrum. Når Ridabu videreutvi-
kles med utvidelse av ny skole, evt nytt idrettsan-
legg og barnehage, samt nye boligområder, vil dette 
bli en utvidelse av sentrumsområdet og danne nye 
viktige møteplasser. Både barnehager og skoler med 
uteområder, idrettsanlegg og kirken vil være attrak-
tive og viktige samlingsplasser. 

Mindre plasser og områder forskjellige steder på 
Ridabu som trenger «et løft», og som ikke krever for 
store kostnader, bør samtidig prioriteres. Dette kan 
gjøres både i kommunal regi, av lag og foreninger 
eller i privat regi/på dugnad. 
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Utsnitt av kommuneplanen.
Black River Park i 2015

Kilde: https://prezi.com/view/lgaVU65j7V6DxvL5NQTF/
Ridabu IL sin illustrasjon av forslag til nytt idrettsanlegg på Ridabu.

Kilde: https://prezi.com/view/lgaVU65j7V6DxvL5NQTF/
Ridabu IL sin illustrasjon av forslag til nytt idrettsanlegg på Ridabu.

Kilde: https://prezi.com/view/lgaVU65j7V6DxvL5NQTF/
Arbeidskisse fra Ridabu IL for området ved Finsalbekken.

Kilde: https://prezi.com/view/lgaVU65j7V6DxvL5NQTF/
Området sørvest for Li gård som er avsatt til boligbebyggelse
Området ved Li gård mot nord som er avsatt til boligbebyggelse
Vang prestegård og kirke
 Kilde: https://digitaltmuseum.no/011012766920/fl yfoto-stor-  
 oversikt-vang-prestegard-kirke-aker-ridabu
Dystingbo
 Kilde: https://digitaltmuseum.no/011012978005/dystingbo-  
 husstelskole-vang-hamar
Hovedbygg på Vidarshov gård
 Kilde: https://digitaltmuseum.no/021017973110/vidarshov-gard-  
 vang-h-hovedbygningen-eksterior/media?slide=0
Gravhaug ved Toneheim folkehøgskole

Kilde: Foto tilsendt av Hamar kommune.
Kartet viser hvor næringen er lokalisert
Ener ungdomskole
Utsikt fra Vang kirke
Åker barnehage
Milano Ridabu
KIWI

SHELL og Rema 1000 sett fra RV 25
Kilde: Google street view

Befolkningen ser på KIWI som et sentrum
Åker gård er en møteplass
Området nord for RV 25 virker øde i dag på grunn av nedlagte   
butikker
Informasjontavler ved Finsalbekken
Åkervika

Kilde: Foto tilsendt av Hamar kommune.
Allé i oppkjørslen til Ridabu skole og Vang kirke
Det gamle bygget på Toneheim folkehgskole

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Toneheim_
Folkeh%C3%-B8gskole

Eldre bygning på Torshov gård som er godt synlig fra RV 25
Høyspentledningen som går tvers igjennom Ridabu
E6 er godt synlig i landskapet.
Befaring med Ridabu IL langs Finsalbekken
Plakat fra folkemøte
Folkemøte
Låve og trær på Li gård. Det har vært avtalt møte med grunneier.
Plakat over hva befolkningen savner på Ridabu
Plakater liggende på bordet hvor møtedeltagere kunne tegne og
skrive på.
Ridabu skole

Kilde: https://www.hamar.kommune.no/category1026.
html

Dystingbo drivhus som ligger ved siden av barneskolen
Kilde: foto av Knut Heiberg

Dersom annet ikke er oppgitt er bildet tatt av eller 
produsert av Plan1.
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Skype-møte med Ridabu IL
•  Presentasjon av deres materiale
•  Behov for innendørs hall
•  Bydelsprosjekt
•  Flerbruk og samarbeid med bla. skoler
•  Samle fl ere funksjoner på samme sted
•  Bidra til å skape levende områder
•  Ungdommen savner møteplasser
•  Nærhet til hvor folk bor
•  Sosial arena
•  Ridabu skole - gymsal, små uterom -> alle 

klassene kan ikke ha storefri samtidig
•  Ener ungdomskole - kapasitetsutfordringer, 

gymsal
•  Sosial samlingsplan. Gamle og unge trenger 

et sted å bare henge
•  Stinettverk - ikke så tilgjengelig i dag
•  Bevare lengden på Finsalbekken ved 

utbygging av idrettsarena ved Finsalbekken
•  Forslag til adkomst fra nord og øst
•  Eldresenter i nærheten -> asfaltert sti langs 

deler av Finsalbekken
•  Skape noe sentralt
•  Samlokalisere med Vang håndball

Oppsummering av telefonsamtaler

Tlf.-samtale med historikeren Per-Øyvind Sandberg
•  Strenge retningslinjer fra kommune for 

boligbebyggelse på 50-tallet
•  Gamle strukturer og boligfelt preger området
•  Jorder og gårder ligger som en ”jernring” 

rundt Ridabu og det skal mye til for å endre 
på dette

•  Skriver om historien til Ridabu og inkluderer 
dette:
 - Vang bygda
 - Bøkene hans om Ridabu
 - Vang prestegård
 - Finsal gård

Tlf.-samtale m/Margrete Ruud Skjeseth (dagelig 
leder i  Turistforeningen)

•  Dårlige turmuligheter
•  Ikke så mange tilbud på Ridabu
•  Muligheter for gang- og sykkelveg ved 

jernabanen og Mjøsa
•  Turistforeningen har ingen konkrete framtidige 

planer på Ridabu. 

Tlf.-samtale m/Åker gård
Olav Øverland (tidligere medlem i Styret)

•  Ide om at Åker gård skal være til 
samfunnsnyttige forhold

•  Tilbud rettet mot barn og unge
Tom Dahl

•  600 mål stor eiendom

•  Hedmarks eldste gård
•  Stasbygg og Fprsvaret tidligere eiere av Åker 

gård
•  Kontorer i alle byggene
•  Satt av arealer til ny parkeringsplass
•  Legge til rette for bruk gjennom 

arrragementer
•  Ønske om ishockey-hall
•  Tilrettelegge Åker gård som et 

koferansesenter
•  Ønskelig å beholde gården slik som den er, 

men utvide bruken

Tlf.-samtale m/Odd Lindstad (leder i historielaget)
•  Ridabu har blitt litt tilfeldig til
•  Samfunnshus som ikke er i bruk lenger. 

Brukes som møtelokaler for historielaget
•  Best at sentrum er nærmere byen (Hamar) 

enn i utkanten
•  Black River til Ridabu -> ikke plass på Ridabu 

og planlagt i fl omsone
•  Ridabu har uklare grenser og uten klare 

steder som er sentrum

Tlf.-samtale m/Hoppetitten barnehage
•  De går på tur i ”skogen” i nærområdet
•  Bruker biblioteket og skulle gjerne hatt et 

område med litt hinderløyper

Tlf.-samtale m/eier av Li gård
•  Tursti -> fi ne trær og naturlig dam
•  Positiv til utbygging for både unge og gamle

Vedlegg
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Oppsummering møter 7. mai 2019

Rektor på Ridabu skole
•  62 år gammel skole
•  267 elver
•  Plass til 350 totalt, men ikke på uteområdet
•  Deler langfri i 1-4 trinn og 5-7 trinn pga 

plassmangel ute
•  SFO bruker klasserom på ettermiddagen, 

men de må ryddes for skoletimer dagen etter. 
Dårlig løsning. Flytte to klasserom slik at SFO 
kan få paviljongen alene

•  Små klasserom, plass til 25 elever
•  Kaldt inne om vintern
•  Skolen nedslitt innvendig
•  Lite driftsmidler
•  Leier ut til idrett -> leieinntekter går til drift
•  Ønsker større uteområder med leker og 

aktiviteter
•  Ønsker ny hall til gymtimer og oppussing av 

rom
•  Ny parkering for ansatte bak skolen
•  Dårlig med parkering for foreldere -> ønskelig 

å få til en annen løsning
•  Ønske om å få revet den gamle skolen og 

bruke det som uteområde når det bygges ny 
skole

•  Unge mangler ”et sted å henge”. De benytter 
nå Ener og Ridabu skole. Rektor (Ridabu 
skole) ikke i mot at skolegården brukes på 
kveldstid, men problematisk når alkohol er 
inne i bildet

•  Rektor på Ridabu skole ønsker seg ny skole

Elever og lærere fra Ener ungdomskole og Ridabu 
skole

•  Flere trafi kkfarlige kryss - overgang ved KIWI, 
overgang ved Ener ungdomskole. Kappvegen 
også sett på som trafi kkfarlig

•  Vegarbeid ved Åker gård - elevene menenr 
anleggesarbeidet har stopper opp og tar lang 
tid. Det er omveg for gående og syklende, og 
den er lang.

•  Skøyter og hockey ved Åker barnehage. 
Gjøre det hyggelig på dette stedet med for 
eksempel benker

•  Gapahuk ved Visjuen
•  Sterk ønske om å ha hall ved Rema 1000 

istendenfor på Hjellum
•  Ønsker i forbindelse med ny hall: cafe, park 

med benker og lekeplass, SFO inne i hallen, 
bordtennisbord, spillehall (kunne også vært 
på ungdomsskolen).

•  Lite benker på Ridabu. Ikke noe sted å sette 
seg for og spise. Kan sitte ved ballbingen, 
men blir spist opp av mygg.

•  Få søppelkasser. Fører til at mye søppel kastes 
rundt

•  Basketballkurver er alltid aktuelt
•  BMX-bane
•  Drar ofte til Koien eller byen (Hamar)
•  Steder ute som skaper skaper miljø for å 

møtes. Nødvendig for å gjøre Ridabu attraktivt 
og få folk til å fl ytte dit

•  Ønske med gjenbruksbutikk ved Milano 
Ridabu

•  Mangler mye på Ridabu f.eks fl ere steder å 
dra til, fotballhall slik at det er mulig å trene 
innendørs, fl ere aktiviter på et sted

Eier av Li gård
•  Bygge ut med 4 boliger på målet
•  Ikke noen avtale enda
•  Kommunen som har tatt initativet til å bygge 

ut
•  Gravhaug like ved gården
•  Ikke noe ordentlig bydelssentrum

Kirken (hvem var dette igjen??)
•  Kirken tar over parkeringarealet til Ridabu 

skole siden de eier dette arealet. Ingen planer 
for hva de skal gjøre med arealet i dag annet 
at de skal asfaltere p-plassen

•  Oppbevaring/lager i skåningen bak 
meighetshuset langs gangveien. 

•  Øvre Vang kirkegård utvides med gravplasser. 
Ingen planer om utvidelse med gravplasser på 
Vang kirkegård

•  Ikke prekær mangel på gravplasser
•  Jobber med å få til minnelund. Mange tenker i 

disse baner ift. gravsted
•  Sliter med parkering ved gravferder på dagtid 

på grunn av sambruk med Ridabu skole

Ridabu IL v/Harald Westgaard, Marius Korum og 
Rune Slatten

•  Ved utbygging er det ikke noe problem å fl ytte 
matjorda

•  Når de satte igang med planene sine 
kontaktet de alle grunneiere på en 
ettermiddag og alle sa ja

•  Lite turstier og det er fælt å måtte kjøre bil for 
å gå på tur

•  Firefeltveg på RV 25
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Oppsummering folkemøte-plakater

Videre her følger en oppsumering av folkemøtet. Det 
som ble skrevet på de ulike plakatene er listet opp i 
form av stikkord.

Hva er bra med Ridabu?
•  Solerunden, fi n tursti
•  Biblioteket
•  Milano Ridabu
•  Trygge boforhold med begrenset intern-trafi kk
•  Sykkelavstand til byen
•  Gå/sykkelavstand til sentrum
•  Landlig selv om det er nært sentrum
•  Nært sentrum (Hamar) uten å måtte å bo i 

sentrum
•  Gode bussforbindelser til Hamar
•  Tette boligområder
•  Variert bebyggelse
•  Kan utbygges mer
•  Sentralt
•  Rolig
•  Landlig, men likevel sentralt (til Hamar)
•  God bussforbindelse til jobb i Elverum
•  Romslig og fi n bebyggelse
•  Barnevennlig
•  Solvendt og trivelig

Hva savner du på Ridabu?
•  En større lekeplass (sentrum)
•  Bedre parkeringsmuligheter langs vegen/Åker 

barnehage da «liten» avdeling ligger lengst 
unna hovedparkeringsplassen

•  Boligtomter
•  Gang- og sykkelveg fra Rema 1000 til Kapp 

(Kappvegen)
•  Gjeninnføre skilt. Åker Hageby
•  Stien bak Ridabu skole videreføres langs 

Finsalbekken opp til Haugen bilsenter
•  RV 25 høyt trafi kert og deler/splitter Ridabu. 

Miljøgate/tunnel!
•  Samlingsplass for barn/ungdom. Utvikle 

område ved Ridabu skole
•  Lekeplasser!
•  Flere søppelkasser langs sti + Sælidvegen. 

Hundeposer!!
•  Ballbinge v/siden av Åker isbane Ridabuvegen
•  Rydde nedi vika (tilgang til Mjøsa)
•  Ta i bruk de gamle stedsnavna Åker, Ener, 

Sagenga med fl er
•  Stier langs bekker og Åkersvika
•  Riksveg 25 bør legges i kulvert for ikke å 

ødelegge boligområdene
•  Foratu/gangfelt Torshov-Kapp (svært mye 

trafi kk)
•  Samlingslokale m/gode forhold for kor/korps
•  Flere lekeplasser
•  Sti fra «stranda» til Flagstadelva. Og 

forbindelse til Vangstiene.
•  Sti langs Finsalbekken
•  Flerbrukshall/fotballbaner ved Ridabu skole
•  RV 25 i miljøtunnel
•  Tilgang til Åkersvika. Kanskje med bålplass
•  Sti rundt Åkersvika helt ut til Vikingskipet/

Stangebrua/Vikasentret – kanskje ned 
forbindelse til Ottastiene

•  RV 25 i miljøtunnel – særlig ved utv. til 4-felt
•  RV 25 i miljøtunnel
•  Fjerne kraftlinja over Ridabu
•  Bedre overgang i Hjellumkrysset. Smeller med 

biler daglig
•  Gangveg fra Hjellumkrysset til Rema 1000
•  Få separert gjennomgangstrafi kk på RV 25 fra 

lokaltrafi kk
•  Bedre skilt, helst overgang/tunnel for 

fotgjengere-/syklister under Sælidvegen!
•  Mangler gangveg resten av Finsalvegen og 

Kappvegen
•  Enklere over-/undergang Sælidvegen
•  Adgang til Mjøsa
•  Turstier rundt Åkersvika
•  Flere turstier i område
•  Gang- og sykkelveg fra Haugs til Kapp
•  Få lagt høyspent gjennom Åker/Finsal/Ener i 

bakken!
•  Dårlig utemiljø på skolen. Lite og mye 

trafi kkstøy og støv.
•  RV 25 i tunnel -> Ridabu er delt i dag. RV 25 

gir usunt miljø for barna på Ridabu skole
•  Tilgang til Mjøsa

Møteplasser og forbindelseslinjer
•  Dårlig sikt på Sælidvegen
•  Flerbrukshall eller frigjøre gamle idrettsalen til 

for eksempel konserter
•  Gamle stien er mye brukt
•  Unger bruker den stien på høsten og våren
•  GS-veg til Rema 1000 og oppover
•  Stange gård turnett
•  Busstopp, opphøyd gangfelt ønskes (ved 

Kåltorp)
•  Lekeplass
•  Bibliotek – viktig samlingsplass
•  Mangel på trygt kryss ved biblioteket
•  GS-veg langs Kappvegen
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•  Farlig kryss ved Kappvegen og over RV 25
•  Senke RV 25 og få direkte forbindelse mellom 

kirke og Toneheim
•  Kulvertløsning på RV 25
•  Hall for ishockey (ved Åker gård)
•  Friområde forsvant etter anleggsarbeid
•  Mangler forbindelser over jernbanen
•  Lekeapparater (område nedenfor Åker 

barnehage)
•  Intressant geologi og varmekjære planter i 

området ved Kåltorp
•  Sti til Ilseng og Nashaugbrua
•  Planlagt turveg syd for jernbanen. Foreslått 

skjøtselsplan
•  Sykksti langs kraftlinjen istedenfor kraftlinjen
•  El-sykkelveg til Brumunddal
•  Sperre for tungtrafi kk Åker allè
•  Funnet nytt vikingskip i bakken sørvest for E6 

mot Hamar
•  Akebakker og gapahuk ved Vidarshov gård

Notater fra det som ble sagt på folkemøte
•  Stor ørret i Finsalbekken om høsten
•  Rikt fugleliv ved Finsalbekken hvor bl.a 

disse arter er observert: vintererle, 
måltrost, rødstært, stær, rødvingetrost, hvit 
fuglesnapper,grønnsanger, løvsanger, duer, 
kråke, skjære, gråtrost, linerle og meiser

•  Firefeltsveg (RV 25) som ødelegger for skolen, 
både støy og støv -> fl ytte skolen til Li gård 
-> ledigjør areal

•  RV 25 barriere, mange lyskryss -> ikke fl ere 

nå enn før
•  Mer effektivt med rundkjøringer ved Ridabu 

skole på grunn av at biler blir stående = mye 
eksos

•  Møtesteder er ”hjemme i stua”
•  Hogtsmoden ned ved Åkebakken - geiter som 

beitet her før og holdt vegetasjonen nede
•  Savner løperunder og sammenhengde stier
•  Gang- og sykkelveg fra Rema 1000 til 

Hjellumkrysset -> mange som går her
•  Ekspresssykkelrute til sentrum
•  Folk på Ridabu bryr seg ikke om fi refeltsveg 

på RV 25 -> det er de som bor på Elverum 
som skal til Hamar

•  Uheldig stigning for lastebiler forbi Ridabu 
skole

•  Har vært underskriftkampanje mot utbygging 
av RV 25 forbi Li gård

•  Mange vil bruke nye stier som ble tegnet inn 
på kartet under møtet

•  Kan jo lage et nytt sentrum ved Åker gård
•  Hører jernbanene av og til under spesielle 

vindforhold
•  Gammel søppelhaug nede ved utløpet til 

Finsalbekken ved Åkersvika
•  Vanskelig å bruke Åkersvika til noe på grunn 

av at den er lite tilgjengelig
•  KIWI og Åker barnehage kan ikke utvide på 

grunn av høyspenten
•  For mange lyskryss lang RV 25 -> oppleves 

som trafi kkfarlig
•  Sælidvegen oppleves som trafi kkfarlig
•  Duene og stæren liker å sitte i høyspenten

•  Åker álle - det går mange lastebiler her 
til tross for skilt, omtret like bred som en 
riksveg og detbør gjennomføres tiltak f.eks 
fartdumper

•  Ønskelig med stier som fortsetter til 
eksisterende stinett i nordøst

•  Ikke så positivt at det sykles der folk skal gå
•  Turistforeningen bør engasjere seg i forhold til 

stier og stinett
•  Løten er egen krets i turistforeningen
•  Intressant å kunne gå eller sykle rundt 

Åkersvika
•  Idrettsbane/-anlegg bak ungdomskolen (mot 

nord) har vært et alternativ tidligere, men 
forkastet etter innspill fra RIL og endringer i 
kommuneplanen i 2016

•  Bare ”kratt” langs Finsalbekken
•  RV 25 -> stor barriere -> ønske med kulvert 

under RV 25 for gjennomgangstrafi kk
•  Noen vil fl ytte skolen (barneskolen) på grunn 

av støy og støv
•  Det historiske drivhuset i skolegården (Ridabu 

skole) er ikke særlig fl yttbart.
•  Sentrum er i Hamar. ”Vil gjerne få ting gjort 

på Ridabu og ikke måtte dra til Hamar”
•  Tidligere var det mange som parkerte på 

Ridabu for å dra til banken på Hamer, da det 
var lettere å parkere på Ridabu.
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Oppsummering av kart og spørmål gitt 
til to skoleklasser

Overskriftene over stikkordene gjengir spørsmålene. 
I tillegg ble de bedt om å tegn inn skoleveg, veg til 
fritidsaktiviter og snarveger på et kart. Det viktigste av 
dette er tatt med i kartet som viser gang- og sykkelveger 
samt snarveger.

Hvor elevene møtes?
•  Ener
•  Hos venner
•  Byen
•  På trening
•  Hamar
•  Matbutikken på Hjellum
•  Wik
•  Fotballbanen
•  Øvre Vang
•  McDonalds eller Stange
•  Hos gutta

Hvor elevene trives best etter skoletid?
•  Hjemme
•  Hos venner
•  Senga hjemme
•  Åker gård
•  Hjemme alene på rommet
•  På trening
•  Foran PCen
•  Sofaen
•  Med venner
•  Ener er bra sted å henge

Hva elevene savner på Ridabu eller ønsker å gjøre 
noe med?

•  Kebabsjappe
•  Sportsbutikk
•  Fotballbane -> forslag til plassering: ved siden 

av Ridabu skole 
•  Flere busser til Øvre Vang
•  Cafe/bakeri
•  Tursti (langs jernbanen)
•  Flere busser til Øvre Vang (fra Wik til Ridabu)
•  Skate/skøytepark ved Ener ungdomsskole
•  Butikk – Zara
•  Gokart på Ener ungdomsskole
•  Yoga på Hjellum
•  Skolen
•  Cafe med nett -> synes det hadde vært chill å 

ta en kaffe etter skolen
•  Europris
•  Et hus man kan henge med venner
•  Starbucks
•  Moncler butikk
•  Savner butikker
•  Flere butikker
•  Kjøpesenter
•  Park
•  Gjøre noe med lyskrysset ved kirken, det tar 

altfor lang tid til å gå fra grønn til rød, mange 
oppoverbakker

•  Vi burde modernisere det litt mer
•  Bygge fl ere boliger (leiligheter, funkishus)
•  Ha parker
•  Familievennlig
•  Dyrevennlig

•  Lekeplasser
•  Espresso house
•  Joe and the juice
•  Mix-kiosk eller lignende
•  Fotballbane
•  Kanskje en fotballbane til rett ved siden av 

Ridabu skole

Hva de misliker ved Ridabu?
•  For få ting å gjøre
•  Alt
•  Forballaget dem suger
•  Fotballaget
•  Ener
•  Fargen på Ridabu skole
•  Lyskrysset

Hvor elevene er redd for å være?
•  Skolen
•  Hjemme
•  Kirken og skolen
•  Vegen til Shell som ikke er ved riksveg 25 mot 

boligfeltet gjennom en skog
•  Tunnelen
•  Skogen når det er mørkt
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