
FORBEREDENDE PLANUTVALG 
18. januar 2022

09.00 - 10.00: Mjøsbyen – politisk orientering ved Hedmark 
fylkeskommune
10.00 - 10.30: Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, 
informasjon om igangsatt planarbeid
10.30 - 10.40: Pause
10.40 – 11.10: Detaljreguleringsplan Utstillingsplassen nord, 
informasjon om pågående planarbeid

11.10-11.40 Lunsj

11.40 – 12.15 Gjennomgang av pågående reguleringssaker
12.15 – 12.45 Mjøsfronten – status og informasjon om 
aktuelle tiltak vår/sommer 2023.



Plan Oppstartmøte avholdt 1.gangsbehandlet 2.gangsbehandlet Status/kommentar
Grønsvebakken bru Oppstartmøte avholdt.

St.Olavs gate 95 og 97 Oppstartmøte avholdt

G/s-veg langs Rv 25 inn til Ringgata Planarbeid startet

Gater og byrom ved Hamar stasjon Planarbeid startet

Espern Høring gjennomført

Hamar strandsone/Godsområdet På høring til 21.01 (IFK til 02.02)

Trehørningen nord Oppstartmøte avholdt

Flomsikring Flagstadelva Planarbeid varslet

Nordvikvegen 46 På høring

Østre Tomterødegarden Oppstartmøte avholdt

Johannesenløkka Høring gjennomført

Kornsilovegen 88 Antas sluttbehandlet januar 23

Åkersvika - Hamar stasjon dobbeltspor Plan vedtatt des 2022

Utstillingsplassen nord Oppstartmøte avholdt

BFR1 Brumundkampen Høring gjennomført

Furnesvegen 71-73 (tidl Circle K) Oppstartmøte avholdt

Ingeberg B1-B6 og 21 Oppstartmøte avholdt

Meieriparken Oppstartmøte avholdt

HA-kvartalet (kvartal 43) Oppstartmøte avholdt.

Sælid Oppstartmøte avholdt. 

Øvre Ankerløkka Plan vedtatt 14. des 2022

Vangseter Plan vedtatt nov 2022

Vanntårnet B12 Høring gjennomført, sluttbehandling 
mars?

Dalsløkka vest (Knut Alvsons gt) Oppstartmøte avholdt

St.Olavs gate 94-96 Oppstartmøte avholdt

Høyensalgata 34 Høring gjennomført, sluttbehandling 
mars?

Ankervegen 32 og 34 (Sagatun) Oppstartmøte avholdt

Ankerhagen Ny oppstart

Voll og Lund Fase 3 Oppstartmøte avholdt

Kornsilovegen 60-62 Oppstartmøte avholdt

Ingeberg B20 Oppstartmøte avholdt

Vestre gate 34 Oppstartmøte avholdt

Horns gate 13 Oppstartmøte avholdt

Kiwi Utfarten Oppstartmøte avholdt

Putten Oppstartmøte avholdt

Ingeberg II Planinitiativ mottatt

Jernbanebrygga Planinitiativ mottatt

Vienvegen 1 Planinitiativ mottatt



Detaljregulering 

Grønsvebakken bru

FORSLAGSSTILLER:
Nye Veier AS (Norconsult)

INTENSJON MED PLANEN:
Etablere separat gang- og sykkelbru
ved Møllebruvegen/Flagstadelva
- Trafikksikkerhetstiltak som er finansiert 
gjennom E6-prosessen (TS-pakke)
- Omfatter arealer i Ringsaker og Hamar

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Utfordringer knyttet til flom
• Legge til rette slik at man i fremtiden kan 

utbedre/skifte ut vegbru
• Utforming (fremkommelighet og estetikk)
• Kostnader

FRAMDRIFT:
Prosess nylig restartet.

AWH

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/201


Detaljregulering 

St.Olavs gate 95 og 

97 

FORSLAGSSTILLER:
Hamjern eiendom AS (Asplan Viak)

INTENSJON MED PLANEN:
Fortetting til boligformål

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Utbyggingsvolum, høyder og estetikk
• Tilpasning til eksisterende bebyggelse i 

området, inkl. barnehage
• Kulturminnevern
• Trafikksikkerhet

FRAMDRIFT:
Oppstart varslet, avventer planforslag. Ikke 
mottatt signaler om når dette kan forventes.

AWH

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/183


Detaljregulering 

g/s-veg rv. 25-

Vangsvegen-

Ringgata-

Åkersvikvegen

FORSLAGSSTILLER:
Statens vegvesen

INTENSJON MED PLANEN:
Etablere sykkelveg med fortau fra Ringgata til 
tilsvarende anlegg ved Disen bru

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Nok areal til løsningen, samt konkret 

løsningsvalg ved enkeltpunkter
• Finansiering som sikrer kvalitet 
• Avkjøring til Meieriparken - kun midlertidig 

(disp.), er ikke iht. krav
• Sammenheng med løsninger for buss.

FRAMDRIFT:
Planlegging igangsatt .

AWH

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/608


Detaljregulering 

gater og byrom ved 

Hamar stasjon

FORSLAGSSTILLER:
Hamar kommune / Innlandet fylkeskommune 
(Norconsult)

INTENSJON MED PLANEN:
Planlegge knutepunktet med gater og byrom, inkl. 
trafikkavvikling, og legge til rette for oppgradering av 

anlegg for gående og syklende langs Stangevegen.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Løsninger knyttet til trafikk/mobilitet og 

knutepunktsfunksjoner.
• Prioritering av arealbruk/interesser

FRAMDRIFT:
Planlegging igangsatt, planforslag vinter 2023.

AWH

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/619


Detaljregulering 

Espern

FORSLAGSSTILLER:
Espern Eiendom AS

INTENSJON MED PLANEN:
Tilrettelegge for et sentrumsnært 
boligområde ved Mjøsa med service og 
sentrumsfunksjoner. Ca. 750 boenheter og 
anslagsvis 500 arbeidsplasser.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
Innsigelse fra Bane Nor (boligområde og 
barnehage) og NVE (flom) forventes løst. 
Støy fra dobbeltspor i sørøst.

FRAMDRIFT:
Samkjøres med detaljregulering Hamar 
strandsone, forventet sluttvedtak 5/2023.

THT

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/144


Detaljregulering 

Hamar strandsone

FORSLAGSSTILLER:
Bane NOR Eiendom As

INTENSJON MED PLANEN:
Utvikle et sentrumsnært, innovativt, 
bærekraftig og grønt nabolag med boliger, 
arbeidsplasser og attraksjoner, med direkte 
kontakt med Mjøsa og oppholds kvaliteter 
for hele Hamars befolkning. Ca. 500-550 
boliger og ca. 1300 arbeidsplasser.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
Utforming gate i vest i/utenfor planområdet
Byggehøyder, spesielt i vestre del og ved 
jernbaneverkstedet
Bredde strandpromenade,
Lokalisering barnehage og ballfelt

FRAMDRIFT:
Forslag til reguleringsplan sept. 2022
Første gangs behandling des. 2022
Forventet planvedtak mai 2023

THT

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/617


Detaljregulering 

Trehørningen Nord

FORSLAGSSTILLER:
Hedmark Tomteutvikling AS

INTENSJON MED PLANEN:
Regulere til næringsformål i tråd med 
overordnet plan.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Flom

FRAMDRIFT:
Det er varslet oppstart av planarbeidet.

IIO

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/627


Områderegulering 

Flomsikring Hamar 

Næringspark

FORSLAGSSTILLER:
Hamar kommune

INTENSJON MED PLANEN:
Legge til rette for at det kan etableres 
flomsikring langs Flagstadelva samtidig som 
at kantvegetasjonen så langt det er mulig 
ivaretas.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Plassering av flomvoll
• Ivaretakelse av kantvegetasjon

FRAMDRIFT:
Oppstart av planarbeid varslet 06.01.2023, 
med avisannonse 07.01.2023.

IIO

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/630


Detaljregulering 

Nordvikvegen 46

FORSLAGSSTILLER:
Nordvikvegen Utvikling AS

INTENSJON MED PLANEN:
Fortetting med rekkehus

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Byggehøyder - naboskap
• Støy

FRAMDRIFT:
Plan er på høring (frist 06.02)

IIO

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/616


Detaljregulering 

Østre 

Tomterødegården

FORSLAGSSTILLER:
Arnt Olav Skyrud

INTENSJON MED PLANEN:
Tilrettelegge for boligbebyggelse i tråd med 
overordnet plan.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Tilpasning til terreng
• Atkomst til planområdet - hensyn til 

naboer

FRAMDRIFT:
Det er varslet oppstart av planarbeid.

IIO

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/618


Detaljregulering 

Johannesenløkka

FORSLAGSSTILLER:
Cirkle K og Hamar kommune 
v/Eiendomsavdelingen. 
Plankonsulent: Asplan Viak AS.

INTENSJON MED PLANEN:
Fortetting med boligblokker og 
næringsbebyggelse i 4-6 etasjer (anslått 260 
nye boenheter), innfartsparkering, mulig re-
etablering av bensinstasjon og parkering under 
bakken.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Byggehøyder - naboskap, spesielt 

til eksisterende boligblokker innenfor 
planområdet.

• Sikre bokvalitet (støy, støv, areal lek mv)

FRAMDRIFT:
Planen har vært på høring. Planen er under 
bearbeiding etter innkomne merknader og det 
er behov for ytterligere dialog med 
borettslaget.

ISV

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/165


Detaljregulering 

Kornsilovegen 88

FORSLAGSSTILLER:
Kornsilovegen bolig AS, eies av Beias
Gruppen AS og Backe Prosjekt AS.
Plankonsulent: Studio NSW AS.

INTENSJON MED PLANEN:
Fortetting med boligblokker i 5-8 etasjer, 
anslått 170 boenheter. Parkering under 
bakken.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Byggehøyder - naboskap
• Sikre bokvalitet (støy og støv, areal for lek 

mv)

FRAMDRIFT:
Planen har vært ute på høring med frist 15. 
oktober. Antas 2.g behandles i slutten av 
januar.

BSØ

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/188


Detaljregulering

Åkersvika - Hamar 

stasjon

FORSLAGSSTILLER:
Bane NOR SF

INTENSJON MED PLANEN:
Dobbeltspor over Åkersvika fram til Hamar 
stasjon, etablering av ny undergang og 
modernisering av stasjonsområdet. Frigir 
arealer til byutvikling.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Utforming av stasjonsområdet med ny 

undergang og hensyn til framtidig 
boligbebyggelse Espern/Strandsonen.

• Støy
• Kulturminnehensyn og erstatningsarealer 

verneområder Ramsar

FRAMDRIFT:
Sluttbehandlet i desember 2022.

BSØ

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/611


Detaljregulering

Utstillingsplassen 

nord

FORSLAGSSTILLER:
Utstillingsplassen AS
Plankonsulent: Norconsult.

INTENSJON MED PLANEN:
Fortetting med boligblokker og 
næringsbebyggelse basert på 
sentrumsplanens rammer. Parkering under 
bakken inklusive parkeringshus. Forlengelse 
av Parkgata inn i området, med 
gangforbindelse til hotellet.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Byggehøyder - naboskap
• Plassering av ny gate og ny bebyggelse i 

samsvar med prinsipper for 
sentrumsplanen.

• Sikre bokvalitet (støy og støv, areal for lek 
mv)

FRAMDRIFT:
Oppstartsmøte avholdt juni 2019. 
Planforslaget er under utarbeidelse.

ISV

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/178


Detaljregulering 

Brumundkampen

FORSLAGSSTILLER:
Vang almenning.
Rambøll er plankonsulent.

INTENSJON MED PLANEN:
Fortetting/utvidelse av eksisterende 
hyttefelt i sørhellinga av Brumundkampen. 
Det tilrettelegges for etablering av 55 nye 
festetomter for fritidsbebyggelse.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Plassering av ny hyttebebyggelse
• Terrenginngrep
• Friluftsliv
• Ivareta kulturmiljøer og beitehensyn
• Vann og avløp: Sikre drikkevannskilde og 

håndtere grå- og svartvann.

FRAMDRIFT:
Planforslaget har vært på høring (frist 27. 
november). Planen bearbeides på bakgrunn 
av innspill.

IAN

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/180


Detaljregulering

Furnesvegen 71-73

FORSLAGSSTILLER:
Circle K Norge AS 
Plankonsulent: ARCUS arkitekter as.

INTENSJON MED PLANEN:
Fortetting med boligblokker i 3-5 etasjer. 
Parkering under bakken.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Byggehøyder - naboskap
• Sikre bokvalitet (støy og støv, areal for lek 

mv)
• Sikre gang-/sykkelveg forbindelse 

gjennom planområdet fra Furnesvegen til 
Hertzbergs gate

FRAMDRIFT:
Planforslag forventes snart. 

OGU

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/612


Detaljregulering 

Ingeberg B1-B6

FORSLAGSSTILLER:
Ingeberg utvikling 
Plankonsulent: Norconsult AS

INTENSJON MED PLANEN:
Formålet med planarbeidet er å 

tilrettelegge for boligutbygging med 

tilhørende infrastruktur og sideanlegg i et 

område som er avsatt til boligformål i 

områdereguleringsplanen for Ingeberg. 

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Sikre opparbeidelse av grønne områder 

og infrastruktur
• Sikre forbindelse bokvalitet (støy og støv, 

areal for lek mv)
• Sikre gang-/sykkelveg, skoleveg og 

forbindelser ut i det grønne

FRAMDRIFT:
Planforslag forventes snart. 

OGU

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/189


Detaljregulering 

Meieriparken 

FORSLAGSSTILLER: Axer eiendom AS
Plankonsulent: Asplan Viak

INTENSJON MED PLANEN:
Tilrettelegge for næring, kontor
og bolig. Formålene fordeler seg litt ulikt på 
østre og vestre del av planområdet, men 
hovedvekt av nærings- og kontorvirksomhet 
på østre del, vestre del vil ha overvekt av 
boliger.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Støy/støv, sikre bokvalitet i støyutsatt 

område, grøntområder
• Tilpasninger til det verneverdige 

Meieribygget
• Innkjøringa til Jula, SVV ønsker at den 

stenges 

FRAMDRIFT:
Oppstartsmøte 29.08.2022 og 28.10.22.

OGU

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/620


Detaljregulering 

Kvartal 43 

FORSLAGSSTILLER: Mediahuset Hamar AS
(50/50% eid av Utstillingsplassen Eiendom 
og Hamar Media) 
Plankonsulent: Oslo Works

INTENSJON MED PLANEN:
Legge til rette for flere boliger og attraktive 
næringsareal ved transformasjon og 
samvirke mellom eksisterende 
bygningsmasse og nytt bygningsvolum. 
Prosjektet har som målsetning å skape et 
cluster for media, kommunikasjon, it og 
innovasjon.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Tilpasning til verneverdige bygårder
• Støy/støv

• FRAMDRIFT:
Oppstartsmøte den 06.09.2022
Varslet planoppstart.

OGU

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/621


Detaljregulering 

Sælid

FORSLAGSSTILLER: Hagen og Godager AS
Plankonsulent: Plan1

INTENSJON MED PLANEN:
Tilretteligge for utbygging av boliger i form 
av leilighetsbygg med underliggende 
parkeringskjeller og felles 
uteoppholdsarealer.
Reguleringsformålet vil bli Boligbebyggelse –
blokkbebyggelse.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
Støy/støv fra E6, Sælid og Felleskjøpet 
Forslagstiller må jobbe med plassering av 
bygg for å få stille sider. 

FRAMDRIFT:
Planforslag er ikke anbefalt pga støy. Saken 
drøftet i regionalt planforum 7. desember, 
med fokus på skjerming av støy ved kilden 
(E6).

OGU

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/192


Detaljregulering 

Øvre Ankerløkka

FORSLAGSSTILLER:
Ø.M Fjeld Utvikling AS og USBL (tidligere 
Innland Eiendom AS)
Ny plankonsulent: Plan1.

INTENSJON MED PLANEN:
Fortetting med boligblokker i 3-5 etasjer, ca. 
155 nye boenheter. Parkering under bakken.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Byggehøyder - naboskap, spesielt til 

eksisterende eneboliger innenfor 
planområdet.

• Sikre bokvalitet (støy og støv, areal for lek 
mv)

FRAMDRIFT:
Planen ble sluttbehandlet 21.12.22. 
Vedtaket annonsert 07.01, klagefrist 29.01.

BSØ

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/198


FORSLAGSSTILLER:
Vangsåsen Eiendom AS
Plankonsulent: Andersen og Fremming AS

INTENSJON MED PLANEN:
Tilrettelegging for boligbebyggelse, rekkehus 
og eneboliger i kjede.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Skjerming fra støysone veg
• Boliger tilpasset terrenget

FRAMDRIFT:
Vedtatt 30.11.22.
Vedtaket er kunngjort med klagefrist 
15.01.23.

Detaljregulering 

Vangseter

MHA

https://www.arealplaner.no/3403/arealplaner/199


FORSLAGSSTILLER:
Boligpartner
Plankonsulent: Mjøsplan

INTENSJON MED PLANEN:
Tilrettelegging for lavblokk.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Snuplass og bussholdeplass for Innlandet 

trafikk
• Høyder på ny bebyggelse

FRAMDRIFT:
Planen har vært ute på høring. Antas 2.g 
behandling i mars.

Detaljregulering 

Vanntårnet

MHA

https://www.arealplaner.no/3403/arealplaner/609


FORSLAGSSTILLER:
KAG Eiendom
Plankonsulent: HS Arealplan

INTENSJON MED PLANEN:
Fortetting med boligbebyggelse, i form av 
rekkehus og leiligheter (fortettingssone i kp).

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Støysone fra veg
• Høyder på bebyggelse
• Tilpasning til omkringliggende 

bebyggelse

FRAMDRIFT:
Oppstart av planarbeidet er varslet.
Ikke kommet planforslag enda.

Detaljregulering 

Dalsløkka vest

MHA

https://www.arealplaner.no/3403/arealplaner/613


FORSLAGSSTILLER:
Jotunheimen Eiendom AS
Plankonsulent: StudioNSW

INTENSJON MED PLANEN:
Fortetting med boligbebyggelse, i form av 
rekkehus.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Høyder på bebyggelse
• Tilpasning til omkringliggende 

bebyggelse
• Kulturmiljø og andre føringer for området

FRAMDRIFT:
Har vært holdt oppstartsmøte, ikke varslet 
oppstart.

Detaljregulering St. 

Olavs gate 94-96

MHA



FORSLAGSSTILLER:
Hamjern Eiendom AS
Plankonsulent: ARR Arkitekter AS

INTENSJON MED PLANEN:
Tilrettelegging for fradeling av to tomter 
med tilhørende to eneboliger. Eksisterende 
bolig skal bevares.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Tilpasning til eksisterende bolig, som er 

en villa på gul liste i tillegg til å være en 
del av kulturmiljøet på Sagatun, 
verneklasse 1. Detaljering og utforming 
av nye boliger skal utføres som 
omkringliggende bebyggelse.

• En lønn og en eik skal bevares

FRAMDRIFT:
Høring gjennomført. Antas 2.g behandling i 
mars

Detaljregulering 

Høyensalgata 34

MHA

https://www.arealplaner.no/3403/arealplaner/606


FORSLAGSSTILLER:
Privatperson Eskild Wedvik
Plankonsulent: Mjøsplan

INTENSJON MED PLANEN:
Ønsker å rive låve (gul liste), og erstatte med 
nytt bygg for garasje og boliger.
Har vært omsøkt som disp, men kan ikke 
dispenseres fra reguleringskravet. Innspill fra 
offentlige myndigheter må tas med i saken 
for videre behandling.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Kulturminner og kulturmiljø
• Naboskap til gravlund

FRAMDRIFT:
Oppstartsmøte er avholdt og det er varslet 
oppstart.

Detaljregulering 

Ankervegen 32

MHA

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/622


FORSLAGSSTILLER:
SPG
Plankonsulent: White arkitekter

INTENSJON MED PLANEN:
Fortetting med boliger og noe næring (type 
nærbutikk/dagligvare, frisør, isenkram mm). 
Det skal tilrettelegges for omsorgsboliger. 
Konsept og organisering i tråd med 
vinnerforslaget fra arkitektkonkurransen. Det 
er lagt opp til en variasjon i typologi. Parkering 
under bakken.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Trafikk
• Støy
• Sikre gjennomføring av intensjoner og krav 

fra tidligere prosess (planprogram, 
konkurranse og salgskontrakt).

FRAMDRIFT:
Planprogram vedtatt (2019) Oppstartsmøte 
avholdt. Beboermøte avholdt. Planforslaget 
under utarbeidelse.

Detaljregulering 

Ankerhagen

ISV

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/148


FORSLAGSSTILLER:
Stavsberg Utvikling AS
Plankonsulent: Sweco Norge AS

INTENSJON MED PLANEN:
Planområdet er i både Hamar og Ringsaker 
kommuner og legger til rette for utbygging 
av boliger i form av konsentrert 
småhusbebyggelse og lavblokker, med 
tilhørende ute- og lekearealer, parkering og 
adkomst.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Sikre variasjon i boligtyper
• Sikre grønne gatetun hvor minst mulig 

areal blir forbeholdt bil (asfalt).
• Overvann

FRAMDRIFT:
Oppstartsmøte avholdt. Planforslaget under 
utarbeidelse.

Detaljregulering Voll 

og Lund Fase 3

ISV

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/186


FORSLAGSSTILLER:
Credo Gruppen AS
Plankonsulent: WIR Arkitekter AS

INTENSJON MED PLANEN:
Transformasjon fra industri til 
boliger/blokkbebyggelse, og noe næring. 
Det er lagt opp til en variasjon i høyder. 
Parkering under bakken.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Støy fra jernbane og veg
• Forholdet til kornsiloen
• Tilpasning til nærområdet
• Høyder på bebyggelse

FRAMDRIFT:
Oppstartsmøte avholdt, annonsert oppstart 
nov 2021. Planforslaget under utarbeidelse.

Detaljregulering 

Kornsilovegen

60-62

ISV

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/614
https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/614


FORSLAGSSTILLER:
Robert Refsahl
Plankonsulent: Norconsult

INTENSJON MED PLANEN:
Ønsker å bygge blokker og terrassehus mot 
skråning. 

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Krevende terreng med høy bratt skråning 

mot naboer. Potensiell fare for 
utglidning/ras.

• Overvann og avrenning.
• Tilpasning til kulturlandskapet og 

områdekarakter/eksisterende bomiljøer 
(eneboliger)

• Utnyttelse, bokvalitet, universell 
utforming

FRAMDRIFT:
Oppstartsmøte avholdt. Planforslaget under 
utarbeidelse.

Detaljregulering 

Ingeberg B20

ISV

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/185


Detaljregulering 

Vestregate 34

FORSLAGSSTILLER:
Geir Halvorsen
Plankonsulent: Andersen og Fremming AS

INTENSJON MED PLANEN:
Riving av hus som er regulert til bevaring. 
Oppføring av leilighetsbygg. Parkering under 
bakken.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Kulturminner/kulturmiljø
• Fortetting og naboskap 

FRAMDRIFT:
FS har gitt klarsignal til videre regulering 
etter at kommunedirektøren foreslo å 
stoppe. Nytt oppstartmøte er gjennomført.

ISV

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/626


Detaljregulering 

Horns gate 13

FORSLAGSSTILLER:
SE Eiendom og Eiendomsdrift 
Plankonsulent: Feste NordØst AS

INTENSJON MED PLANEN:
Begrenset reguleringsplan for å avklare 
mulighet til å bygge helt inntil 
naboeiendom.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Bygge nær eiendomsgrense
• Tilpasning av ny bebyggelse til  

bevaringsverdig bebyggelse (gul liste)

FRAMDRIFT:
Oppstartmøte er avholdt. Det er meldt 
oppstart av planarbeid. Frist for innspill til 
planarbeid 06.01.23

MHA

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/624


Detaljregulering 

Kiwi Utfarten

FORSLAGSSTILLER:
Utfarten Hamar v/Thorleif Sørhol Nielsen
Plankonsulent: HeiArk AS 

INTENSJON MED PLANEN:
Bygge et nytt, mer moderne, fremtidsrettet 
og miljøvennlig bygg for dagens 
matvareforretning. Det planlegges å ta i bruk 
arealet ved siden av dagens butikk, som i 
dag er regulert for friområde. Friområdet 
erstattes enten innenfor planområdet eller 
annet egnet sted.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Omdisponering av friområde og 

erstatningsarealer/kompensasjon for 
dette. 

FRAMDRIFT:
Gjennomført oppstartmøte.

OGU

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/628


Detaljregulering 

Putten - Ridabu

FORSLAGSSTILLER:
Hamar kommune - Eiendom/Helse- og 
omsorg
Plankonsulent: Asas

INTENSJON MED PLANEN:
Tilrettelegge for omsorgsboliger for 10 
personer, med tilhørende kontorer, kjøkken, 
vaktrom, møterom, garderober etc.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
Omsorgsboliger kan skape bekymring for 
nabolaget, viktig med god og tett dialog med 
nærmeste naboer før oppstartsvarsel.

FRAMDRIFT:
Oppstartsmøte er avholdt, ikke varslet 
oppstart ennå. Avventer dialog med 
Husbanken, og informasjon til nærmeste 
naboer.

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/623


Detaljregulering 

Ingeberg II

FORSLAGSSTILLER:
Boligpartner
Plankonsulent: Mjøsplan

INTENSJON MED PLANEN:
Boligbygging i tråd med områderegulering 
(felt B9, B10, B12 og B24). Fremtidige formål 
vil være frittliggende småhusbebyggelse, 
lekeareal, turveg, kjøreveg mm.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
Sikre oppfølging av områderegulering med 
overvannshåndtering mm

FRAMDRIFT:
Planinitiativ mottatt

OGU



Detaljregulering 

Jernbanebrygga

FORSLAGSSTILLER:
SPG AS
Plankonsulent: Lund+Slaatto Arkitekter AS

INTENSJON MED PLANEN:
Legge til rette for bolig og hotell, med høy  
tetthet og en mer bymessig
struktur, gode offentlige rom og utadrettede 
forretnings- og serveringsarealer på første 
etasje. Parkering under bakken. Eksisterende 
kontorbygg rives.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
Flom
Skillet mellom privat og offentlig
Sikre allmennhetens tilgang til strandsonen.
Sammenheng i bystruktur.

FRAMDRIFT:
Mottatt planinitiativ

HPR

https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/631


Detaljregulering 

Vienvegen 1

FORSLAGSSTILLER:
Puls eiendom AS (Halstein Kvisvik)
Plankonsulent: Anderssen + Fremming AS

INTENSJON MED PLANEN:
Utvikle eiendommen for boligbebyggelse 
(leilighetsbygg) med parkeringskjeller samt 
ivareta mulighet for næring/tjenesteyting. 
Eksisterende næringsbygg (tidligere Kiwi) 
rives.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
• Arealet er satt av til næring i 

kommuneplan. Er omregulering til 
bolig/leiligheter ok, evt sikrer forslaget 
mulighet for framtidig næring?

• Naboskap, bokvalitet

FRAMDRIFT:
Mottatt planinitiativ.


