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Vårt forslag Ned til Mjøsa søker å aktivere Hamars sjøfront, 
Mjøsfronten, samt forsterke kontakten med byen både visuelt, 
fysisk, økologisk og historisk. Ned til Mjøsa ser på Hamar både 
som sommer- og vinterby tilrettelagt for helårsbruk. Hamar øn-
sker å styrke seg som den største og viktigste byen i Innlandet. 
Byen er i sterk vekst både befolkningsmessig og økonomisk. 
Mange tiltak er allerede gjennomført, med utredninger og ulike 
planer for å nå byens målsetning. Mjøsa er ofte trukket frem 
som en av byens viktigste identiteter og som vårt prosjektet 
spiller videre på. Utviklingen av Mjøsfronten har lenge stått på 
hold i påvente av planene for nytt dobbeltspor for jernbanen. Et 
premiss for prosjektet vårt har vært å utvikle sjøfronten uten å 
ødelegge for fremtidige muligheter for utvidelse til dobbeltspor. 
For å ha mulighet til å utvikle Mjøsfronten raskt, og som et svar 
på uvissheten rundt evt jernbaneutbygging, har Hamar kom-
mune igangsatt testing av ulike strakstiltak. Tiltakene er ut-
viklet av Studio NSW og implementeres sommeren 2021. De 
er derfor ikke evaluert ennå. Vårt forslag Ned til Mjøsa søker å 
videreføre noen av disse tiltakene. 

«MIDLERTIDIGE TILTAK ER DEN ULTIMATE BRUKERMEDVIRKEN:
GJENNOM Å TESTE ULIKE AKTIVITETER I PRAKSIS VIL BRUKERNES 
VALG PREGE FREMTIDIG UTVIKLING»
 Fra rapporten  “Hamarfront prosjektpresentasjon”. Studio NSW.

Ned til Mjøsa bygger videre på allerede eksisterende kvaliteter i Hamar by 
og langs Mjøsa ved å både forsterke og synliggjøre disse. Vi ser vår tilnærm-
ing som en slags skreddersøm, en akupunktur hvor tiltak gjøres lokalt. Vår 
målsetning er å styrke Hamars visjon om å bli en attraktiv by og et egion-
senter, ved å knytte prosjektområdet og Mjøsa tettere på byen. Det er lagt 
stor vekt på at prosjektet skal kunne gjennomføres uten unødige og høye 
byggekostnader dersom jernbanen får fremtidig dobbeltspor langs denne 
sterkningen. Ned til Mjøsa skal synliggjøre et helhetlig grep for Mjøsfronten 
fordelt på ulike faser og med en kostnadsramme på 20 MNOK for fase 
1.  Ned til Mjøsa presenterer ikke en stor, kompromissløs, kostbar eller fer-
digløst designoppgave, men skreddersydde lokale tilpasninger for dagens 
situasjon. Tanken er at disse kan justeres underveis i ulike senere faser og 
på bakgrunn av tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen. Mjøsas betydning for 
Hamar og regionen kan ikke undervurderes. Den er selve livsnerven både  
i nåtid og i fortid. Det er derfor viktig at prosjektet ikke bare betrakter Mjøsa 
som en visuell kulisse, men tar inn over seg kulturen og naturen som tilhører 
byen. 

GREP

1. KONTAKT
Den visuelle kontakten styrkes ved å etablere aktivitetsakser på Åttemeter-
splanet og som følger kvadraturens logikk.  Den fysiske kontakten oppgrad-
eres ved å gjøre adkomsten ned til Mjøsa tilgjengelig for alle gjennom jern-
baneundergangen. En ny rampe for fotgjengere etableres. Gangveien kobler 
seg videre på en rampe ved Brunosten og som fører ned til vannkanten. På 
vinterstid fører samme rampe helt ned til iskanten og videre langs Åtteme-
tersplanet. Ved å fjerne gjennomkjøring av biltrafikk inne på prosjektområdet, 
fungerer resterende underganger for fotgjengere og syklister. Dette mulig-
gjør bruken av disse undergangene på en ny måte. Vi foreslår å etablere en 
allianse med lokale kunstnere for å gi hver jernbaneundergang sin unike 
identitet og som kan fungere som portaler fra byen ned mot Mjøsa. Om mulig 
kan også opprinnelige bekker, som nå er lagt i rør under Strandgateparken 
mot gjestehavna, gjenåpnes.

2. TILGJENGELIGJØRE
Langs Åttemetersplanet etableres en bred brygge som vi velger å kalle Som-
merbryggen. Denne er bred nok til kunne fungere som Mjøsas ”corso”, og 
hvor Hamarsingene kan oppholde seg for å se og bli sett. Dette blir byens 
nye møteplass. Bryggen ligger lett nedsenket i forhold til Åttemetersplanet. 
Nedsenkningen og utformingen av bryggen skaper en fin og variert romlig 
opplevelse med nærhet til vannet. 

På vinterstid, når vannstanden i Mjøsa er lav, er det mulig å følge en ny sti 
i skråningen utenfor Sommerbryggen. Vinterstien gjør det mulig å komme 
ned til iskanten og vil bidra til å skape en helt ny opplevelse av og ved Mjø-
sa. Stien vil fungere perfekt som utgangspunkt for vinterens skøyteturer, 
eller om man bare vil ned og kjenne på isoverflaten. Vinterstien forbindes 
med en rampe som starter ved Brunosten og ender opp ved trappene i for-
lengelsen av Aktivitetsaksen. Med Sommerbryggen og Vinterstien skapes 
en ny kontakt med Mjøsa på to ulike nivåer og som gir en ypperlig kon-
takt med vannet fra sentrale deler av Hamar.  Bærekraftige og kostnad-
seffektive materialer for bryggen og Vinterstien er valgt. På vinterstid og 
med lav vannstand, møter bryggen Vinterstien. Den ligger lavt og er bygget 
i betong for å kunne motstå isens krefter. Sommerbryggen bygges hoved-
sakelig i tre, som er et mykere, varmere og mer kostnadseffektivt mate-
riale. Tre er dog sårbart for ispåvirkning og må derfor plasseres i tilstrek-
kelig høyde så trekonstruksjonen ikke ødelegges av is og sterke krefter. 

Bryggen rammer inn en sauna for helårsbruk og som følger bryggens es-
tetikk med vertikal, lett spilekledning i tre. Inngangen til saunaen skjer fra 
Sommerbryggen, og som følger nivået for Åttemetersplanet. Saunaen er ut-
styrt med garderobe. Et gedigent vindu fyller hele gavlveggen og rammer 
inn Mjøsa og Helgeøya i det fjerne. Taket fungerer som et utkikkspunkt. Det 
kan nåes fra en utvendig trapp som finnes i forlengelsen av Aktivitetsaksen. 
Gjestehavnen kobler seg  på Sommerbryggen og videre på den historiske 
Skibladnerbryggen.

3. REVITALISERE 
I dag består Åttemetersplanet av en større monoton asfaltflate med funks-
jon som byens ”rimelige” utfartsparkering. Området har en av Hamars beste 
plasseringer og dermed også et stort utviklingspotensiale. Sentrumsplanen 
legger opp til at det skal settes inn trafikkdempende tiltak og grep for mo-
bilitet som skal sørge for forbedrede forhold for gående og syklende langs 
Mjøsfronten. Vi foreslår derfor på sikt å fjerne mulighet for bilkjøring over 
Åttemetersplanet og kun tillate varetransport og mulighet for HC-park-
ering. Dette kan først skje når den nye broen over utbyggingsområdet 
Espern, sør for prosjektet vår, er etablert. Sykkeltraséen som etableres 
langs Mjøsfronten som et av tiltakene i la sommeren 2021, blir tatt med 
i vår planlegging av Ned til Mjøsa. Jernbaneundergangen ved Brunosten 
utvides og tilrettelegges for å møte krav til Universell Utforming (UU). Yt-
terligere eksisterende underganger oppgraderes for gående og syklende.  

Prosjektet vårt ønsker å videreføre flere av strakstiltakene som utvikles 
sommeren 2021. Strakstiltakene avgrenses av aktivitetsaksene beskrevet 
i neste delkapittel. Ned til Mjøsa foreslår en utvikling over tid der Hamar og 
Hamarsingene kan prøve ut hvilke aktiviteter som vil passe best på dette  
arealet. Hvor mye park og hvor mye aktivitetsflater vil man ha? Vil man  
beholde en del av Åttemetersplanet til parkering? Ned til Mjøsa fungerer 
både som park og med andre funksjoner. 

3.1 Aktivitetsakser
Aktivitetsaksene er noe av det første vi foreslår av tiltak på Åttemetersplanet 
og som vil skape rammene for livet på plassen. Langs hele strekket skapes 
ulike aktiviteter. Aksene er brede som gater og får ulike funksjoner - én kan 
ha fokus på ulike typer sport og lek; èn med klatring og skating og én med 
grønn hagekarakter og beplantning av trær.

Vi ser for oss at materialet brukt i Aktivitetsaksene bør være av marin karak-
ter, det vil si med en robusthet som tåler vær og vind. Som dekke og under-
lagsmateriale, kunne Stelcons havnebetongplater i størrelser fra 1x1m opp 
til hele 2x2m fungere godt. Dette er også et prisgunstig alternativ. 
Aktivitetsaksene spiller på kvadraturens logikk og følger byens gatenett. De 
blir delvis destinasjoner i seg selv da en fysisk kobling over jernbanesporet 
mangler og savnes. Det vil være essensielt at de fra dag én er program-
mert til ulike aktiviteter. Aktivitetsaksene avsluttes i et trappeanlegg ned mot 
Mjøsa. Her kan man komme ned til vannet uansett vannstand og om vin-
teren forbindes trappene og Aktivitetsaksene med Vinterstien. Trappene er 
utformet slik at de innbyr til opphold med sittevennlige, doble steg og brede 
repos for hvile. Aktivitetsakser kan etableres over tid og antall eller i hvilket 
tempo, avklares med oppdragsgiver Hamar kommune. Allerede før man be-
stemmer seg for å etablere en byggeplass, kan man måle opp ulike areal 
som går på tvers av Åttemetersplanet. Disse kan males med ekstrudering-
smasse i mønster med retning ned mot Mjøsa.

3.2 Rense
Ned til Mjøsa foreslår å bruke planter for å rense grunnen på Åttemetersplan-
et. Dette tenkes gjort ved hjelp av strategiske kutt i asfalten som beplantes. 
Prosessen heter Fytoremediering. Her kan Hamar markedsføre seg som en 
kommune som går i gang med et økologisk forsøksprosjekt i stor skala for 
å rense forurensede masser. Samtidig er det en stor fordel at plantene vil 
skape soner og vegetasjon på utfyllingsflaten som Åttemetersplanet er. 
Beplantningen har også fordel av å være enkel å etablere og at man kan 
bruke lavere, mindre trær. Det vil foreslås en trinnvis etablering i takt med 
de ulike fasene og byens innbyggere kan inviteres til å være med og plante 
når nye felt skal etableres. Fremfor alt er det viktig at det er hardføre og 
rasktvoksende trær og vekster som velges. Disse vil også passe best i denne 
type prosess. Ulike tresorter som Salix (selje, pil, grønnvier) og poppel vil fun-
gre godt. I et skjermet område kan også Morus (Morbærtre) med sine søte, 
svarte bær brukes som aksent, men dette må skje på et vindstille, skjermet 
område.

4. IDENTITET
Skibladneren har kallenavnet Mjøsas hvite svane med en signifikant his-
torisk betydning som verdens lengstgående hjuldamper som fremdeles er 
i drift. Denne kulturhistoriske perlen revolusjonerte i sin tid kommunikas-
jonen mellom Oslo og Trondheim. Denne historien fortjener å bli fortalt!  
 
Vi foreslår derfor å etablere en plass, Den Historiske Reisen hvor Ski-
bladner får plass knyttet opp mot andre historiske fortellinger i umid-
delbar nærhet. Sentrumsplanen legger allerede føringer for hvordan 
Skibladnerbryggen skal styrkes. Det står, «bilvegen som går gjennom 
området legges om til bak kiosken […]». Ned til Mjøsa foreslår på sikt 
å stenge av for biltrafikk og etablere plassen Den Historiske Reisen. 

Vi foreslår å etablere en snusirkel for buss sentralt på plassen 
og dagens asfaltflater for parkering rundt kiosken, vil gradvis 
omgjøres til skulpturpark. På denne måten kan Skibladner-
bryggen knyttes tettere på ulike historiske bygg i bakkant.  

Mjøsbåtarkivet samler informasjon om Mjøsas karakteristiske 
trebåtkultur. Mjøsa fungerte lenge som regionens hovedkom-
munikasjonsåre og trebåtene spiller en viktig rolle i denne 
fortellingen. Hamar bys kontakt med Mjøsa har ikke bare en 
visuell verdi, men også en historiefortellende verdi. Denne for-
tellingen kan formidles gjennom Den Historiske Reisen ved å 
etablere verksted, lagring og utstilling av trebåter på kaikant-
en. Den karakteristiske skråslippen bevares og brukes aktivt i 
denne sammenheng. Byen og vannet kobles gjennom trebåt-
kulturen.

Fondmotivet for Den Historiske Reisen er det bevaringsverdige 
bygget Heidemannsgate 1 og den tidligere boligen til byens 
store forfatter, Rolf Jacobsen. Byggene kan fungere som  
identitetsmarkører og kobles sammen med Den Historiske 
Reisen gjennom etablering av en skulpturpark. Den populære 
og eksisterende kiosken som er plassert på området tiltrekker 
seg allerede kunder fra et stor geografisk nedslagsfelt. Den 
har kvaliteter som passer inn på plassen også i et fremtidig 
perspektiv. Kioskens tilhørende men mindre tilbygg foreslås 
dog revet for å gi bedre kontakt mellom Skibladnerbryggen og 
de bakenforliggende historiske byggene. Utviklingen av skulp-
turparken foreslås gjort over tid på tilsvarende vis som på Åtte-
metersplanet. 

I dag er Heidemannsgate 1 en kommunal bolig. For å aktual-
isere bygget i relasjon til den Den Historiske Plassen, foreslås 
bruksendring til utleie med kafé/kjøkken tilknyttet uteserver-
ing og skulpturpark. Et atatelier tenkes etablert i andreetas-
je med historisk informasjon om Skibladneren, Mjøsarkiv-
et med trebåtene og forfatterskapet til Rolf Jacobsen. 

Vår prosjekt foreslår å oppgradere plassen ved bryggen og 
introdusere et sammenhengende dekke i tilsvarende lys bet-
ong som brukt på Skibladnerbryggen. Dekket strekker seg 
fra bryggen og langs kaikanten ved den karakteristiske skrå 
lippen og stopper ved jernbaneundergangen til sentrum og 
kvadraturen. Mjøsbåtarkivets verksteder og utstillingsbygg vil 
få en plassering delvis på denne plassen og i den bakenforlig-
gende skulpturparken.
 
5. OMDISPONERE 
Marinaen på Tjuvholmen vil bli utvidet i henhold til VPOR.  
Dette prosjektet foreslår å flytte noen eller samtlige faste båt-
plasser fra dagens havn ved Åttemetersplanet til Tjuvholmen. 
Med dette grepet frigis båtplasser til gjestebruk. Dette gir et 
signal om at alle er velkomne til «Sentrumshjertet» av Hamar.
Havnen har i dag svak vanngjennomstrømning. Vi foreslår å 
kutte dagens molo og etablere en holme for lokalt plante- og 
dyreliv. Holmen vil bygges av moloenes steinmasser, og vil føre 
til bedre vannsirkulasjon. For å sikre havnen mot bølger og sjø 
legges holmen strategisk tett på den karakteristiske skråbryg-
gen. På motsatt innløp, brytes bølgene av en forlengelse av 
Sommerbryggen. Langs Åttemetersplanet spuntes og graves 
for tilstrekkelig dybde for større båter. Tilreisende vil ankomme 
tett på det nyetablerte matmarkedet som etableres sommeren 
2021.  Det vil bli nødvendig å flytte og omdisponere dagens 
båtplasser for å gi plass til større gjestebåter samt å øke an-
tallet båt plasser. 

FREMTID
 
Ned til Mjøsa søker å unngå store og kostbare inngrep som 
kan måtte rives ved en eventuell fremtidig utvidelse til dob-
beltspor.  Ned til Mjøsa spiller videre på og forsterker allerede 
eksisterende kvaliteter langs Mjøsfronten. Vårt forslag presen-
teres i ulike faser og kan utvikles over tid i tett dialog med   
lokalbefolkning og kommunen.  Mjøsas betydning for Hamar 
og regionen må ikke undervurderes. Den er selve livsnerven 
både i nåtid og i fortid.  Ned til Mjøsa søker å inkludere et 
mangfold av tilnærminger mot Mjøsas kultur og natur og ikke 
kun betrakte Mjøsa som en visuell kulisse.
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Vann
Mjøsa er regulert av demninger og har to 
hovednivåer. Sommer og vintervannstand.
Historiske bekker i Strandgateparken 
ligger i dag i rør.

Den Historiske Reisen
Ulike historiske aktører kobles på plassen
Skibladner, Mjøsarkivet med verksted for 
trebåter, Skulpturpark, Atelier hos Heide-
mannsgate 1, og Rolf Jacobsens bolig.

Revitalisere Åttemeteren
Kvadraturens akser forlenges og tverrgående 
gang og sykkelforbindelser skaper rammer 
for utprøving av strakstiltak.

Tilgjengeliggjøre Mjøsa
To brygger, to nivåer, to sesonger.

+ 122.94 m

+ 119.33 m

Økologisk barriere
Mjøsfronten består i dag av 
en monokulturell asfaltflate.
Den fungerer som en stor økologisk barri-
ere mellom grøntområdene i nord og sør.

Identitetsmarkører
Fra venstre: Heidemarksgate 1, Karakter-
istisk Skråslipp, Rolf Jacobsens bolig, 
Brunosten, Togstasjon.

Tilstøtende områder 
Rekreasjon og aktiviteter 
på Koigen, transformasjon fra industri til 
bolig og næring på Espern og Marina og 
natur på Tjuvholmen.

Kvadraturens logikk
Kvadraturen er identitetskapende for 
Hamar og har historisk forankring. Gridet 
representerer den mest urbane delen av 
Hamar.

Dagens trafikksituasjon
Åttemetersplanet er eneste kobling for 
varetransport mellom Tjuvholmen og byen. 
Plassen brukes til parkering. Tre under-
ganger til jernbanen. Svakt tilrettelagt for 
gående og syklende. 

Programmeringssoner
Fra venstre: Park og natur, «Den Historiske 
Reisen», mat og marina Aktivitetsakser, 
Sommer og vinterbrygge, sport og den nye 
byen, natur, marina

Utkikkspunkt
Saunaens tak fungerer som et
utkikkspunkt over Mjøsa.

Ny trafikksituasjon
Ned til Mjøsa er tilrettelagt for myke 
trafikanter og tillater kun varetransport til 
området. 
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Vinterstemning

Snitt A-A1:500

Situasjonsplan vinter 1:1000  

VANGSVEIENØSTRE TORG

ENGGATA TORGGATA

TORGGATA STRANDGATA

STRANDGATA

Sikt byenSikt Mjøsa

STRANDGATA
Strandgaten

Etablere hovedbryggen.To nivåer og nedtrapping til 
Mjøsa. Strakstiltak evalueres og videreføres.
Underganger oppgraderes med belhysning og kunst. 

Etablere  “Den Historiske Plassen” som kobler Skibladner, 
Heidemannsgate 1, Rolf Jacobsens bolig og verksted 
med utstilling for Mjøsarkivets båter. Ny park etableres 
mellom Heidemannsgate 1 og Skibladnerbrygga

Etablere akser som forlengelse av kvadraturen. Kutt i 
asfalt og plantering av fytomedierende planter
Igangsettes parallelt med �ytting av parkeringsplassene 
på åttemeteren. Aktiv og åpen fasade på Brygga 20 med 
tilhørende torg. Bygget programeres med o�entlig 
tilgjengelig innhold. 

Ny gjestehavn. Bryte opp molo og etablere en bølgebryt-
ende øy som forbedrer vannsirkulasjon i bukta. Spunte 
mot Åttemeteren for å gi plass til større båter. Badstue.
 

Ny undergang for myke tra�kanter 
som kobler Østre torg via Vangsveien 
til Mjøsa

FASEPLAN
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Snitt D-D 1:200

VANGSVEIEN ØSTRE TORG

ENGGATATORGGATA

TORGGATASTRANDGATA

STRANDGATA

Sikt byen Sikt Mjøsa

STRANDGATA

VANGSVEIEN ØSTRE TORG

ENGGATATORGGATA

TORGGATASTRANDGATA

STRANDGATA

Sikt byen Sikt Mjøsa

STRANDGATA

snitt dsnitt e snitt b bänk över mur.

BAR

snitt dsnitt e snitt b bänk över mur.

BAR

snitt dsnitt e snitt b bänk över mur.

BAR

Utsikt fra sauna rammer in Mjøsa

Eksisterende betongmur kles in

Sittebenk henvendt mot gangsone

Eksisterende grønnstruktur

Universellt utformet tilgang til brygga

Videreføring av strakstiltak

Brygga brettes opp til benk  

Situasjonsplan sommer 1:1000  

Snitt B-B 1:500

Snitt C-C 1:500

Snitt E-E 1:200 Snitt F-F 1:200

Biologer må hentes inn for å rapportere 
type og omfang av miljøforurensninger i fyl-
lingen. Avrenning av miljøgifter fra fyllinger 
er et økende problem. Miljøforurensning 
i masser er spesielt utfordrende å løse. 
Dette kan løses på flere måter. Massene 
kan forsegles eller flyttes til deponeringsst-
ed. Selv da kan forurensningen lekke ut i 
jorden og videre ut i Mjøsa. 

Dokumentere

Strategi for å håntere
forurenset grund

Asfalten kuttes på strategiske steder og bep-
lantes med plantearter som kan rense grunnen.
Prosessen heter Fytoremediering og kan 
kombineres med bioraffineri – som er å blande 
«sunn» matjord med «forurenset» jord for 
uttynning.

Rense

Plantefeltene brukes aktivt til å definere 
ulike soner for aktivitet og opplevelse på 
plassen. Ved å bruke planter til å rense 
grunnen samtidig som attraktive soner og 
rom skapes kan Hamar markedsføre  seg 
som en kommune som gjør et økologisk 
forsøksprosjekt i stor skala. 

Oppleve 


