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Introduksjon

I dette prosjektet kan du finne et jordnært utviklingsforslag 
innen en tydelig ramme – både når det gjelder overordnet 
konsept, og innenfor fysiske og økonomiske rammer.

Vi har forholdt oss til den første bevilgningen på 21 millioner 
kroner. Disse skal investeres i første byggetrinn som ferdigstilles 
sommeren 2022. Prosjektet viser en videre utvikling i flere 
trinn over en ti-års-periode, som krever ytterligere kapital.

En tydelig ramme gir alle aktørene størst mulig forutsigbarhet. 
Samtidig er rammen fleksibel for nye behov som måtte melde 
seg i fremtiden.  

MJØSPLANET svarer ut Hamars interesser – det vil si alle de 
ulike menneskene som i dag har en tilknytning til stedet. Vi 
håper prosjektet også vekker din interesse, selv om du ikke 
har følt deg velkommen eller hatt noe interesse av å oppsøke 
Åttemetersplanet tidligere. 

Vi håper du finner det interessant å dykke ned i besvarelsen 
– og at du finner din drømmeplass eller favorittsted blant 
de ulike aktivitetene og tilbudene som skal finne sted langs 
Innlandets yrende sjøfront. 

God lesning videre!

Mad arkitekter / Mud landskapsarkitekter / Plankontoret 
Nomad / WSP Norge & Hamar / Bygganalyse

02.06.2021

Hamar først!
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Oppgaveforståelse

Ivareta eksisterende brukergrupper
Tydeliggjøre tilstedeværelsen av eksisterende aktører.

Ivareta behovene til de gruppene som bruker stedet i dag.

Attraksjon for 
byen ved Mjøsa

Levende sjøfront med �eksibelt programmering, 
arrangementer, rekreasjon, aktivitet gjennom 

ulike sesonger.

Invitere nye aktører
Invitere aktører som kan skape gode synergier med 

eksisterende aktører og brukergrupper. Etablere 
nye fasiliteter for bading og rekreasjon. Sikre bruk 

av stedet gjennom ulike tider av døgnet.

Det er mange hensyn å ta når et stort, felles eid friareal skal 
utformes til innbyggernes beste. Vi har identifisert tre behov 
som er avgjørende for å sikre et urbant og levende område, 
som også oppfyller kommunens ambisjoner og mål.  

Det forventes også at helhetsplanen, som er en del av vår 
oppgavebesvarelse i dette heftet, skal ligge til grunn også for 
fremtidige investeringer og utvikling av området. 

Både visjonen, de syv punktene og helhetsplanen er noe vi 
har tilpasset en behovspyramide, som sikrer måloppnåelsen 

“Hamar, byen ved Mjøsa”. Pyramiden tar også høyde for 
hovedmål 1 fra kommuneplanen, som frem mot 2030 skal 
gjøre “Hamar til den viktigste byen i og for Innlandet”. 

Vi tolker disse kravene som et ønske om etablering 
av destinasjonen Hamar, så vel som byutvikling og 
tilrettelegging og styrking av herlighetsgodene ved Mjøsa. 
Vi mener byutviklingen må skje på innbyggernes og 
hverdagsbrukernes premisser, og har i prosjektet forsøkt å 
skape en mest mulig forutsigbar plan for de ulike aktørene og 
brukerne av området.

Området har potensiale for en større grad av bebyggelse. 
Når vi velger å tilrettelegge området med fritidstilbud og 
rekreasjon, er det både i respekt av den eksisterende byen, 
for ikke å utkonkurrere eksisterende tilbud i sentrum. Dette 
for å ikke skape konkurranse til det som allerede fungerer i 
Hamar, men supplere med nye funksjoner som vil tiltrekke 
seg andre brukergrupper.
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Tre grunnleggende behov på åttemetersplanet
Det er mange hensyn å ta når et stort, felles eid friareal skal 
utformes til innbyggernes beste. Vi har identifisert tre behov 
som er avgjørende for å sikre et urbant og levende område, 
som også oppfyller kommunens ambisjoner og mål.

1. En by er ikke mer interessant enn menneskene som fyller 
den. Vår viktigste rolle er derfor å på best mulig måte 
tilrettelegge for eksisterende brukere av stedet. Vi legger 
derfor opp til å ivareta og legge til rette for eksisterende 
aktivitet i ulike former. 

2. Interessene til de eksisterende brukerne må likevel ikke 
ha forrang eller gå på bekostning for at nye innbyggere 
i Hamar ønsker å ta i bruk åttemetersplanet. For å skape 
inkluderende steder, må det introduseres aktiviteter som 
kan danne nye eierskap og økt tilhørighet. For å gjøre 
disse aktivitetene inkluderende, trengs både aktive og 
passive soner, som passer til ulike typer mennesker og 
deres behov. 

3. Attraksjonen Mjøsa vokser frem – og folk kaster seg på 
Intercity-toget for å besøke Innlandets mest interessante 
byrom. En god kombinasjon av konsum og handel, 
rekreasjon og aktivitet, arkitektur og landskapsarkitektur 
skaper en by med omgivelser som er genuint trivelig og 
annerledes enn noe annet på Innlandet. 

Syv punkter kommunen ønsker løst i oppgaven
1. Bryggefunksjon med nedtrapping fra Seaside langs Åttemetersplanet 

2. Etablere gjestebryggefunksjon i bukten ved Skibladnerbrygga 

3. Etablere og tilrettelegge for innholdsaktører  

4. Styrke forbindelseslinjer og koblinger fra sentrum og ned til Mjøsa 

5. Styrke tilrettelegging for gående og syklende fra langs sjøfronten 

6. Utvide tilgjengelige friarealer for alle 

7. Åpne tilgangen fra Mjøsa mot hele strandsonen i Hamar 

Oppgaveforståelse
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Hamar er en by med sterk historisk forankring til Mjøsa. 
Da Hamar ble reetablert på 1800-tallet, var de gode 
havneforholdene litt sør for det opprinnelige bispesetet, en 
av grunnene til valg av plassering. Røyems byplan følger 
også den historiske strandlinjen. Likevel har forbindelsen 
med Mjøsa gjennom de 20. og 21. århundre blitt stadig mer 
svekket. Er det jernbanetraseens plassering langs stranden 
som skaper denne fysiske, men også psykiske barrieren? Er 
det byen og befolkningen som vender seg vekk?

Etter lang tids usikkerhet om dobbeltspor, har gjenforening 
av by og innsjø latt vente på seg. Avgjørelsen er endelig tatt 

– og det er på tide for Hamar å vende blikket mot Helgøya og 
forbi, stikke tåa nedi og ta Mjøsa i bruk!

Stedsidentitetskrise
Et begrep og tema som vies mye plass i utvikling av byer og 
tettsteder er stedsidentitet. Likevel er det vanskelig stadfeste 
en felles identitet alle i Hamar kan stille seg bak. Hamar er 
både byen ved Mjøsa, det er landbruks- og matkommunen, 
stasjonsbyen og Innlandets urbane hjerte – alle betegnelser som 
sier noe om byens rolle. Slik blir det enklere for folk utenfra å 
henge de ulike merkelappene på bevissthetens knagger.  

Når vi i arbeidet med åttemetersplanet og benytter 
stedsidentitet som begrep, er det for å la innbyggerne fylle 
området med mening – ta stedet i bruk og danne et eierskap. 
Åttemetersplanets ulike tilbud og aktiviteter legger opp 
til en leken og avslappet identitet – og gir området rollen 
som Hamars avslappede havnefront der du kan loffe rundt i 
slipper, så vel som nypussa mokkasiner klar for operakonsert 
på den flytende scenen til Kirsten Flagstad museum.  

Foto:
1. Mad
2. Bua
3. Jo E. Brenden, Hamar Arbeiderblad
4. Trond Lillebo, Hamar Arbeiderblad
5. Ukjent/ Oslo Museum/creaticvecommons.org
6. David William Øynes, Hamar Arbeiderblad
7. KOK Norge, via Hamar Arbeiderblad

Stedsidentitet

Mjøsplanets stedsidentitet er først og fremst 
lavskuldra – med plass til alle. 

1. 2.

3. 4. 5.

6.

7.
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Stedsidentitet
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2. Visjon
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Mjøsplanet
Der Hamar møter Mjøsa –

aktivitet og bruk gjennom hele året
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3. Konsept og plangrep
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Konsept

Mjøsplanet - en del av byen
Planområdet går fra å være en lukket 
og lite integrert del av byen, til å bli en 
park med god tilgjengelighet - både fra 
gatenettet i sentrum og vannkanten 
langs Mjøsa. De nye forbindelsene som 
skapes gjennom området bygger videre 
på den etablerte byplanen. Mjøsplanet 
bearbeides og får en variasjon i bruk og 
funksjon knyttet til vannet; gjestemarina, 
brygge, oppholdstrapp, strand, lek, sport, 
piknikplen og kaikant.

Bynatur
Byen trenger både grønne og blå 
strukturer for god trivsel. Bynaturen langs 
Mjøsplanet skal øke biologisk mangfold, 
være del av byens overvannshåndtering 
og bidra til helsefremmende miljøer. Ulike 
lag med trær og vegetasjon skaper en 
grønn sammenheng med omgivelsene. 
Vi foreslår et bærekraftig konsept med 
bruk av knust asfalt sammen med lokale 
blomsterarter. I tillegg planlegges 
drenerende masser for håndtering av en 
fremtidig økning av overvann. Mjøsplanet 
blir en del av naturens kretsløp der sosial 
og miljømessig bærekraft er i fokus.

Fleksibel bruk og felleskap
Programmering av området forankres 
i eksisterende strukturer og behov. 
Sjøpromenaden danner en fysisk 
ramme ved å dele området inn 
i mindre arealer. Materialer og 
aktivitet sikrer en kontinuitet mellom 
delområder samtidig som fleksibilitet 
gjennom hele året ivaretas. Et variert 
program samler mennesker på tvers 
av generasjoner og interesser. Det skal 
være rom for både hverdag og fest på 
Mjøsplanet - for store og små.
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Overordnet plangrep

Dagens situasjon
Jernbanen ligger som en barriere mellom byen og Mjøsa. 
Området oppleves lukket og lite integrert i byen med store 
parkeringsarealer.

Variasjon i vannkanten
Variasjon i vannkanten styrker Mjøsas mange opplevelsesverdier 
og tilrettelegger for flere funksjoner; småbåthavn, brygge, 
oppholdstrapp, strand, piknikplen, lek og kaikant.

Rydde opp eksisterende bygningsmasse
Det er behov å fjerne deler av eksisterende bygningsmasse som er 
i dårlig stand.

Knytte seg på byens akser
Ved å styrke forbindelser tilgjengeliggjøres Mjøsplanet og vannet. 
Byens gatenett er utgangspunkt for hovedakser. 

Redusere trafikk
Trafikk i området reduseres til et minimum, men det sikres 
kjøresterkt belegg for å tilrettelegge for varelevering, snømåking 
og annen drift.

Grøntstruktur
Det skapes en sammenheng med omkringliggende grøntarealer 
ved bruk av vegetasjon og terrengutforming.

Sjøpromenade, stier og sykkelinfrastruktur
Sjøpromenaden er områdets ryggrad som forbinder Mjøsplanet 
med byen. Sykkelforbindelse langs jernbanen og et finmasket nett 
av stier tilgjengeliggjør området for gående og syklende.

Plassering av program
Området langs jernbanen er en aktivitetssone med sport, dyrking 
og lek. Sjøfronten aktiviseres med maritimt innhold, kultur, mat 
og drikke.

Biler fra nord ledes til 
Grønnegata, evt. 
Storhamargata isteden 
for over Brygga

Undergang brukes 
ikke av privatbiler

Kjørbart dekke
varelevering????

sport og aktivitet
kultur og historie

barn
mat og drikke
maritimt
annet
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Landskap

Der Hamar møter Mjøsa og skaper aktiviteter gjennom hele året.

Hamars nye storstue inneholder et hav av aktiviteter, 
møtesteder og opplevelser. 

Utforming og programmering av Mjøsplanet springer ut ifra 
byens behov og ønsker, sett opp mot de fysiske forutsetning-
ene og opplevelseskvalitetene på stedet. Mjøsplanet 
består av Gjestemarinaen, Havneparken, Aktivitetsparken, 
Bystranden og Sjøparken.

De ulike delområdene utformes med mennesket i sentrum. 
Et nettverk av stier binder sammen aktiviteter og funksjoner 
på en lettforståelig måte, trær og terreng gir romlighet og 
særpreg. Historien om stedet fortelles gjennom materialene. 
Møtet med vannkanten tilrettelegger for ulike opplevelser og 
fleksibel. og de multifunksjonelle sonene skaper grunnlag for 
uformelle møter på tvers av interesser og alder. Bygningene 

legger til rette for at ulike aktører kan etablere seg her, som i 
sin tur øker bruken gjennom året. Med Mjøsplanets sentrale 
beliggenhet er det viktig å legge til rette for byrom som kan 
fylles med ulikt innhold. Arealbruk og materialvalg bygger 
derfor på en forståelse om fleksibilitet og variasjon gjennom 
årets ulike sesonger. 

Mjøsplanet skal være et sted både til hverdag og fest, til 
bondens marked og gym på skolen, til barnebursdag og 
båtliv, til kulturarrangement, som pusterom og til rekreasjon. 
Som byens storstue skal Mjøsplanet klare å huse både større 
arrangement og mindre, private begivenheter. Sjøpromenaden 
og hovedakser legger en struktur som tåler endring. Innenfor 
disse rammene er det planlagt sammenhengende dekke som 
kan gi mulighet for ulik bruk og ulike behov over tid, mobilt 
møblement og kjøresterkt gulv for å ivareta ulike behov. 

HavneparkenGjestemarinaen Aktivitetsparken og Bystranden Sjøparken
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Situasjonsplan 
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Vannkanten

Mjøsplanet blir en del av byen og Hamar sentrum. Den nye 
parken tar utgangspunkt i Mjøsa og herlighetsverdien som 
ligger i kontakten med vannet. Mjøsa tilgjengeliggjøres med 
en ny sjøpromenade, og gir innbyggerne en taktil opplevelse 
av vannet, der det er mulig å komme helt ned og kjenne på 
temperaturen, lukte på den friske sjølufta og hoppe uti.  

Sjøpromenaden er parkens ryggrad. Den sikrer også en 
forbindelse med byens gatenett og styrker forbindelse til 
omkringliggende parkarealer langs Mjøsa. Den slynger seg 
langs vannet og forbinder parkens ulike områder og nivåer. 
Med en variasjon i utformingen av kanten legges et grunnlag 

for ulik funksjon og bruk; bryggen i småbåthavnen, trappene 
ved hovedhuset, badebrygge, strand og kaikant. De ulike 
delområdene – Havneparken, Aktivitetsparken, Bystranden 
og Sjøparken – knyttes sammen med hverandre og med byen 
ved hjelp av promenaden.  

Vannstanden i Mjøsa varierer gjennom året. Om vinteren 
tappes Mjøsa ned og Mjøsisen legger seg på et lavere nivå. 
Med våren kommer smeltevann og en høyere vannstand. 
Nedtrappingen langs havnepromenaden sikrer at Mjøsa er 
tilgjengelig uansett årstid!

Høst

Vinter Sommer

Vår

Mjøsplanets bindeledd!
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Gjestemarinaen

Den eksisterende bølgebryteren får nye benker slik at man 
kan sitte der og nyte solnedgangen. Innenfor ligger Hamars 
nye gjestemarina beskyttet mot vind og bølgeslag. Marinaen 
er tilrettelagt for god biladkomst og parkering i vest. Jernbane-
undergangen, sykkel- og gangstier kobler marinaen til parken, 
for å knytte båtlivet sammen med resten av området.

Den historiske bryggen til Skibladner er ikke lenger i bruk, og 
den er ikke under vern. Skiblanderens Venner mener ikke den 
er bevaringsverdig for dem. Bryggen rives for å gi plass til en 
marina egnet for større båter.

Tett på marinaen ligger servicefunksjoner, restaurant, 
pølsebua og flere møtesteder i parken. Det etableres en 
bryggekant langs hele marinaen for både opphold og 
praktiske funksjoner for båtene, med ladefasiliteter, god 
belysning og tilgang til rent vann. 

Eksisterende dekke beholdes og integreres med nytt 
tredekke som overgang og sittekant langs marinaen. Her kan 
man oppholde seg mens man gjør seg klar for seilturen eller 
nyte solen på en sen sommerkveld.

Snitt Gjestemarina
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Havneparken

Havneparken strekker seg langs gjestemarinaen og ut i Mjøsa. 
Havneparken er inspirert av byparker med høye trær, luftige 
plener og brede stier. I vannkanten ligger hovedhuset og 
seilpaviljongen med hengekøyer. En stor oppholdstrapp i 
naturstein går ned i vannet og gir kontakt med sjøen hele året. 

Bryggen ved badehuset danner en forlengelse av byaksen 
og strekker seg ut i sjøen. Den opprinnelig eksisterende 
jernbaneundergangen åpnes opp igjen og tilrettelegger for 
en bedre tilknytning mellom by og Mjøsplanet. 

Hovedpromenaden i naturstein knytter sammen ulike lek- og 
oppholdsområder og en gangvei i asfalt supplerer nettverket 
av stier. Sykkelveien legges adskilt langs jernbanen på 
baksiden av parken.

Den store plenen gir et generøst rom for lek og fellesskap, 
for å ha en piknik i gresset og nyte solen. Lekeplassen har 
stativer i tre tilrettelagt for barn i alle aldre. Beplantningen er 
i tråd med inspirasjonen fra store byparker med blomsterbed, 
plen og store løvtrær med høy krone.

Snitt Havneparken
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Aktivitetsparken og Bystranden

Aktivitetsparken 
Jernbanen går fra å være en barriere til å danne en rygg 
mot en aktiv sone med sport og lek. Med et stort sitteamfi, 
gummibelegning og asfalt, tåler området mye bruk og slitasje, og 
er fleksibelt for en stor variasjon av aktiviteter og arrangementer.  

Her er bevegelse i fokus, og både store og små har mye 
plass å boltre seg på. Aktivitetsområdene har ballbaner, 
trenings- og skateområde. Nettverket av stier innbyr til 
jogge- og spasertur rundt området med aktivitetsparken som 
hovedområde for sport og trening.   

På aksen inn mot sentrum ligger utsiktstårnet tett på 
jernbanen. Utsiktstårnet tilbyr en unik opplevelse langs 
jernbanen med flott utsikt over Hamar og Mjøsa.

Bystranden
Bystranden er møtet mellom sjø, strand og byliv. Parken 
fortsetter videre ut i Mjøsa og skaper tett kontakt mellom 
land og vann. Sjøpromenaden har en bred sittekant, og ligger 
som et bindeledd mellom Aktivitetsparken og Bystranden. 
Her kan man spille sandvolleyball, bygge sandslott og bade 
på varme sommerdager. 

Snitt Aktivitetsparken og Bystranden
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Sjøparken

Bondens marked, piknik og urban dyrking
Som en fortsettelse av Aktivitetsparken ligger Sjøparken 
med åpne, fleksible arealer. Mot jernbanen er asfalten 
gjenbrukt og brutt opp til mindre asfaltheller. Asfalthellene er 
lagt i grus, og gir en robust torgflate med høy permeabilitet. 
Denne løsningen gir et torg som tåler kjøretøy og tunge 
installasjoner, slik at den er tilrettelagt for variert bruk.

Programmeringen av prosjektet omfavner Hamar som 
matdistrikt. Torget blir en plass for Bondens marked, utsalg, 
loppemarked og urban dyrking. Sør for torgflaten ligger 
en stor plen og en lekeplass. Områdets beplantning består 

av furutrær og andre lokale arter, med ulike nyanser av 
grønt, skyggeplanter og eng. Dette skaper et mer organisk, 
skogaktig preg. Det grønne skaper rammene for torget, og 
står godt til de grovere overflatene av asfalt og grus.

Fergekaien
På kaien i syd ligger et lite fergetun med bygg som huser 
støttefunksjoner til fergedriften: venterom, driftsbygg og en 
mobilitetshub. Fergetunet er plassert i syd for rask overgang til 
tog og buss. Kaikanten oppgraderes for å møte dagens krav til 
et moderne transportknutepunkt. Det er gjenerøse sitteplasser 
ved fergekaien og plass til lek ved et innbydende oppholdsrom. 

Snitt Sjøparken
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Materialpalett

Lokale materialer med lang levetid og 
stedsforankring 

Generelt brukes solide materialer med lang levetid og 
som tåler offentlig bruk. Det er fokus på lokale materialer 
som er kortreist, fornybare og forankret i stedet. 

Materialer og vegetasjon skaper helhet og særpreg 
De ulike delområdene har sin egen identitet og palett, knyttet 
til funksjon og program, men det er noen materialer som 
binder hele Mjøsplanet sammen og skaper sammenheng; 
sjøpromenaden, beplantning og stedsbygde møbler i tre. 

Bygulvet
Sjøpromenaden i naturstein binder hele området sammen 
og utgjør bindeledd mellom land og vann. Asfalt og 
kantstein skaper et nettverk av stier. Det er flere torgflater 
og aktivitetssoner. Det brukes gummi for ballbanene 
mens ombruk av eksisterende asfalt er et gjennomgående 
materiale. Asfalten skjæres opp, tas opp og ombrukes til 
drenerende masser under plantefelt i Aktivitetsparken og 
som “heller” i Sjøparken.  

Treskjikt, villniss og dyrking 
Bytrær er viktige partnere i byene våre. De skaper 
livskvalitet for mange av våre dyr, hjelper med håndtering 
av overvann og gir skygge på varme sommerdager. For å 
skape orientering og varierte rom brukes ulike trearter: 
furu, løvfellende trær og mindre frukttrær. 

De store arealene gir en svært gode livsvilkår og mulighet til 
å utarbeide en velfungerende flora. Ved å utgå fra stedegne 
arter som tåler det lokale klimaet, har norsk herkomst og kan 
styrke og komplettere eksisterende naturtyper. Det arbeides 
med maritimt gress og blomster i Havneparken mens 
dyrking og plen dominerer i Sjøparken.   



Mjøsfronten

02.06.2021
23

Arkitektur

Hovedhuset Badehuset Utsiktstårnet Fergetunet

Det er derfor tilrettelagt for noe 
bygningsmasse i området, i tråd med 
bestemmelsene i sentrumsplanen. 

Det har vært viktig å utvikle Åttemetersplanet 
som et stort offentlig rom hvor man kan 
oppholde seg uten å måtte kjøpe noe 
eller betale for en plass. Byggene tilbyr 
støttefunksjoner for en bra dag ute, med 
servering og toalettfasiliteter. 

Vi ser for oss et mer permanent serverings-
tilbud i samme område som den midlertidige 
serveringen er plassert i sommer, og en 
fergeterminal med støtte-funksjoner sydøst 
i området. I tillegg bør Heidmanns gate 1 gis 
en funksjon hvor den åpnes opp og tiltrekker 

seg gjester, være seg en mer fine-dining 
restaurant eller Hamars egen utgave av 
legendariske Spasibar.

Nybyggene vi tilfører i området med 
helårsbruk, er vist i betong. Bygg og 
installasjoner som i hovedsak brukes i 
sommerhalvåret, oppføres i tre og tekstil.  
Dette omfatter seilpaviljongen som kan 
brukes til scene, utstillinger med mer, et 
utsiktstårn og sist, men ikke minst får 
Hamar igjen et badehus på Mjøsa.

Hamar har tidligere hatt flere badehus i 
Mjøsa. Nå er det tid for et nytt badehus! 
Der tidligere badehus har stått på påler og 
dermed ikke vært brukbare til alle ulike 

vannstander, foreslår vi et flytende badehus 
som følger Mjøsas vannstand. I badehuset er 
det plass for omkledning og badstu før man 
hopper uti. Badstuen utvider badesesongen 
fra tidlig vår til sen høst. Kanskje kan dette 
bli Hamar isbadeklubbs nye Storstue? 

Det er foreslått en fremtidig fergeforbindelse 
mellom Gjøvik og Hamar. Vi mener at 
en god plassering av fergeterminalen 
er øst i området, med kort overgang til 
tog- og busstilbud gjennom Victoria-
undergangen. Området for den framtidige 
hurtigbåtterminalen blir en mobilitetshub 
rundt et lite tun med ulike bygg som kan 
romme venteareal, driftsareal for personalet, 
en kiosk/mindre kafé og offentlige toaletter.

Mjøsplanet er i stor grad et landskapsprosjekt, 
men vi har alle behov for noe kaldt i glasset.  
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kjøkken/personal
27 m2

restaurant
120 m2

uteservering/
liten scene

overdekket  areal

HWC
WC

WC
WC

WC

WC
WC

WC
dusj

dusj

Plan hovedhuset
1:200

Snitt hovedhuset
1:100

Sentralt på åttemetersplanet ligger hovedhuset. 
Bygget er synlig fra Strandgateparken og ligger 
mellom Gjestehavnen og Bystranden, langs den nye 
havnepromenaden. Dette gjør at bygget kan betjene 
store deler av området. Hovedhuset inneholder et 
serveringstilbud og offentlige toaletter, samt dusjer til 
benyttelse for båtfolket på Mjøsa. 

Allerede når man kommer gående mot bygget langs 
kaikanten, får man et gløtt gjennom bygget mot Mjøsa. 
Bygget er åpent med store glassflater og det er god 
utsikt for alle sitteplasser. Vi ser for oss at restauranten 
er nedpå og jovial, et sted hvor det både kan serveres 
kald hvitvin og enda kaldere pinneis både på dag- og 
kveldstid. Dette vil såklart avhenge av hva slags 
driver som kommer inn. Utesesongen forlenges med 
en bålplass utenfor bygget til bruk på mørke kvelder, 
mens serveringen innendørs kan gå hele året.

Vest i bygget er det foreslått en overdekket terrasse. 
Denne kan brukes til mindre konserter, bokbad og 
debattmøter med mer, i sammenheng med seilpaviljongen 
som kan løftes opp som et tak over publikum. 

Hovedhuset
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avslapping

utstilling

konsert

�eksibel bruk - mange muligheter

Seilpaviljongen

Seilpaviljongen er en lett struktur 
av furu og tekstil, som lett kan 
endres for å fasilitetere for ulik 
bruk. Konstruksjonen er en modulær 
trekonstruksjon, med opphengte 
duker imellom hver søyle. Ved hjelp 
av en vaier, kan stoffet lett løftes og 
slik endres rommet under og rundt 
paviljongen. 

I utgangsposisjon fungerer dukene som 
hengekøyer, og blir en uformell lounge. 
Ved å løfte duken, blir den et tak, som 
enten kan danne et rom for publikum til 
en konsert foran hovedhuset, eller lage 
et eget rom for utstillinger. Ved å kun 
heve noen duker, kan det dannes flere 
små rom for ulik bruk, være seg små 
kurs, et bra sted å leke gjemsel eller 
intime møteplasser. 
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4. Aktører & synergier
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Vi har i dette prosjektet vært i kontakt med en 
rekke ulike aktører tiltenkt åttemetersplanet. 
Forutsigbarhet og planmessighet er det viktigste 
behovet alle aktørene etterspør. Utover de 
tidsmessige rammene og økonomiske tilskuddene, 
finnes det også konkrete arealbehov og synergier 
ved plassering tett på aktører med liknende tilbud. 
I diagrammet til høyre vises de ulike aktørene 
vi har snakket med, og synergiene de får av 
plassering tett på hverandre.  
 
Andre mulige konsepter som kan ses i sammenheng 
med eksisterende/fremtidige aktiviteter: 

• Matlab - med økologisk byhage, der 
temabaserte aktiviteter og tilbud skjer gjennom 
arrangementer. Kontaktperson Ragnhild Gjems

• Kunnskap, lesning og studentmiljø – møte- og 
studentmiljø med utendørs leseplasser Prosjekt 
må utarbeides, mulig å koble på aktører som 
HINN, Park Hamar, Hamar Game Collective, 
NHO, Digital Innlandet

• BUA, gratis utlån av div. utstyr, (Crux - Bua 
lokalt). Sea Side Kablepark Hamar kan sammen 
med BUA låne ut utstyr til barn og unge

• Hamar seilklubb
• Småbåtmiljøet
• Cafe Uno – ungdomskafé 

Kirsten Flagstad museum for en flytende scene

Stedsaktører BUA utleie

Basketballbane

Hamar skateboardklubb

Hamar padel

Sea Side kabelpark

KOK badstue

BUA utleie

Hamar seilforening

Umiddelbare og åpne 
aktivitetssynergier

Rekreasjonssynergier
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Vi foreslår en konkret strategi for programmering av området, 
med plassering av eksisterende samt nye aktører frem mot 2030. 
Gjennomføringen er imidlertid avhengig av at tidshorisonten ved hvert 
trinn vil gi nok forutsigbarhet for kommunen og de involverte aktørene. 
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Vi anbefaler også at aktørene selv gis en mulighet til å påvirke 
programmering og innhold i Åttemetersplanet! Som en øvelse 
kan man klippe ut bedriftens logo fra dette heftet, eller tegn 
og skriv selv, og deretter plassere disse i planen under. 
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5. Utviklingsstrategi
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VÅR

SOMMER

HØST

VINTER

NORMAL-
VANNSTAND

Mars Februar

Trinnvis utvikling

Samarbeid er nøkkelen – og pådriv, støtte og 
engasjement er låsolja som får ting til å gli.  

I dette parallelloppdraget har vi vært 
i kontakt med mange – men ikke alle - 
aktørene som befinner seg på, eller kan ha 
interesse av å komme til Åttemetersplanet. 
Viktigst å få frem er at planene kun kan legge 
rammene, men at det nå er opp til aktører 
og kommunen i dialog å lande en forutsigbar 
framdrift. Både når det gjelder leieavtaler, 
tilskudd, plassering, ønsker og behov.  

Suksessfaktoren ligger i en samkoordinering 
mellom næringsaktører, innbyggere, brukere, 
turister, planleggere og politikere.

Ulike modeller 
Gjennom arbeidet er det viktig å avklare 
hvilke eksisterende næringsaktører i 
byen som kunne dra nytte av utviklingen. 
Dette kan være alt fra å låne ut arealer 
vederlagsfritt, eller danne et felles AS, 
der serveringsinntektene fordeles jevnt 
mellom alle aktørene som bidrar inn med 
arbeidskapasitet.
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23.3 m²

Skateboardklubb

Kabelpark

Kabelpark

KOK badstue

Seil og padling

Padeltennis

Mat & servering Frilek

Street-food konsept

BUA

Strakstiltak: Forankre aktiviteter på stedet

Første trinn er strakstiltak som allerede gjennomføres 
sommeren 2021 i regi av Hamar kommune. Dette utgjør et 
viktig tiltak som bidrar til å skape aktivitet og økt bruk av 
Åttemetersplanet. Området gjøres om fra et “ikke-sted” til 
en destinasjon i folks mentale kart.

Lek & bevegelseVannaktivitet Rekreasjon Servering

Aktører:
- Seaside Kabelpark
- Hamar 

skateboardklubb
- Hamar padel
- BUA
- KOK sauna
- Matkvartalet
- Hamar seilforening

Tidshorisont: ca. 2021-2022.
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Byggetrinn 1: Tilby en attraksjon

Byggetrinn 1 omfatter opparbeidelse av 
Havneparken, Bystranda samt deler av 
Sjøparken. Seilpaviljongen blir en fleksibel 
permanent konstruksjon som skaper nye 
muligheter for aktivitetene som kan finne 
sted, og styrker stedet som en attraksjon. 
Avgrensning av framtidig bystrand skisseres 

opp og opparbeides gradvis. Det forutsetter 
at skaterne og padeltennis får ny plassering 
internt på Åttemetersplanet frem til 
neste byggetrinn igangsettes. Deler av 
betongmuren langs promenaden kuttes for å 
skape utsyn og kontakt med sjøen.

Mat & servering

Gressplen

Strand & solbading

Strand & solbading

Urban dyrking

Utendørs scene

Street-food konsept

Lek & bevegelseVannaktivitet Rekreasjon Servering

Aktører:
- Seaside Kabelpark
- Hamar 

skateboardklubb 
(flyttes internt)

- Hamar padel (flyttes 
internt)

- BUA
- KOK sauna

- Matkvartalet
- Hamar seilforening
- Rolf Jacobsens 

venner
- Museene i Hedmark
- Høgskolen i 

Innlandet
- Kaffe Gram

Tidshorisont: ca. 2022-2023.
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Byggetrinn 2: Etablere kontakt med sjøen

Am� O�entlig toalett & dusj

Vannfontene & klinebenk

Mat & servering

Aktivitetshus

Flytende badehus

Gjestehavn

Gressplen

Gressplen

Strand & solbading

Strand & solbading

Urban dyrking

Utendørs scene

Lek & bevegelseVannaktivitet Rekreasjon Servering

Aktører:
- Seaside Kabelpark 

(flytter til Vesle 
Mjøsa)

- Hamar 
skateboardklubb

- Hamar padel
- BUA
- KOK sauna

- Matkvartalet
- Hamar seilforening
- Rolf Jacobsens 

venner
- Museene i Hedmark
- Høgskolen i 

Innlandet
- Kaffe Gram
- Hamar båtforening

I neste trinn fokuseres det på å styrke 
kontakten med sjøen. Gjestehavna 
oppgraderes sammen med opparbeidelse 
av promenaden. Hovedhuset og tilhørende 
møbleringssone etableres sammen med 
flytende badehus og offentlige garderober. 
Det legges til rette for mer bruk av området 
gjennom sesongene, i tillegg til at nye 

aktører får etablert seg. For å gi rom for 
flere badegjester og økt aktivitet i vannet 
forutsettes det at kabelparken flyttes. Dette 
gir også rom for at flytende badeanlegg 
kan få en mer sentral plassering nærmere 
stranda og aktivitetshuset. Nye trær plantes 
strategisk og skisserer opp det framtidige 
gangnettet på Åttemetersplanet. 

Tidshorisont: ca. 2023-2025.
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Byggetrinn 3: Styrke forbindelsen til byen

Skateboardklubb

Utsiktstårn

Urban dyrking

Mobilitetshub

Mat & servering

Urban dyrking

Am� O�entlig toalett & dusj

Vannfontene & klinebenk

Mat & servering

Aktivitetshus

Flytende badehus

Gjestehavn

Gressplen

Markedsplass

Ballspill

Gatelek

Frilek

Gressplen

Strand & solbading

Strand & solbading

Sykkelparkering

Urban dyrking

Utendørs scene

Lek & bevegelseVannaktivitet Rekreasjon Servering

Aktører:
- Hamar 

skateboardklubb
- Hamar padel
- BUA
- KOK sauna
- Matkvartalet
- Hamar seilforening
- Rolf Jacobsens 

venner

- Museene i Hedmark
- Høgskolen i 

Innlandet
- Kaffe Gram
- Hamar båtforening
- REKO-ringen Hamar
- Brygga bar
- Triangelen mathage

I denne fasen fokuseres det på å knytte 
Åttemetersplanet sterkere til byens øvrige 
gang- og sykkelnettverk. Det etableres et 
nytt sykkelanlegg, samt lek- og torgarealer 
som kan ha et fleksibelt program. Under 

opparbeidelsen av disse arealene kan skating 
og basket fortsatt finne sted lenger vest, ved 
Koigen. I denne fasen vil et nytt utsiktstårn bli 
den unike attraksjonen som tilføres området. 

Tidshorisont: ca. 2025-2030.
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Byggetrinn 4: Forbindelse til de andre Mjøsbyene

I dag er det kun Skiblanderen som forbinder 
mjøsbyene Hamar og Gjøvik sammen, 
men det utredes muligheten til å anlegge 
hurtigbåtforbindelse til de andre byene ved 
Mjøsa. I tillegg til å være en lokal attraksjon 

vil Åttemetersplanet derfor bli et viktig 
målpunkt i Mjøsa. Det etableres et fergetun 
og mobilitetshub, med nær beliggenhet til 
togstasjonen. 

Lek & fysiske 
aktiviteter

Mobilitetshub

Mobilitetshub

Mat & servering

Urban dyrking

Am� O�entlig toalett & dusj

Vannfontene & klinebenk

Mat & servering

Aktivitetshus

Flytende badehus

Gjestehavn

Gressplen Ballspill

Frilek

Strand & solbading

Strand & solbading

Sykkelparkering

Urban dyrking

Utendørs scene

Skiblander

Skateboardklubb

Utsiktstårn

Urban dyrking

Markedsplass

Gatelek

Hurtigbåt

Hurtigbåtterminal

Gressplen

Lek & bevegelseVannaktivitet Rekreasjon Servering

Aktører:
- Hamar 

skateboardklubb
- Hamar padel
- BUA
- KOK sauna
- Matkvartalet
- Hamar seilforening
- Rolf Jacobsens 

venner

- Museene i Hedmark
- Høgskolen i 

Innlandet
- Kaffe Gram
- Hamar båtforening
- REKO-ringen Hamar
- Brygga bar
- Triangelen mathage
- Skiblander

Tidshorisont: Lenger frem i tid.
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6. Omfang byggetrinn 1
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Situasjonsplan Byggetrinn 1
1:1000

Kostnadsestimat Byggetrinn 1: 
 
Landskapsarbeider: 20.240.000,- kr
Byggarbeider:   760.000,- kr

Totalt:    21.000.000,- kr

En mer detaljert kalkyle kan ettersendes ved behov.

Bystranden

Food trucks

Hengekøyer

Sittetrapp

Promenade

B
ry

gg
a

Plen

Lekeplass

Urban

dyrking

Åpen lek

Skate

Stauder og trær 

i brudd asfalt

Plen

M
idlertidig sykkelvei

Permanent sykkelvei
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7. Avslutning
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Veien videre

I arbeidet med parallelloppdraget har vi møtt mange 
utfordringer, som har ført til spennende diskusjoner og 
drøftinger. Flere av ideene har blitt lagt til side, for å 
holde retning og fokusere på de reelle aktørene og fysiske 
forutsetningene Hamar har. Vi ønsker å løfte noen av 
diskusjonene vi har hatt om hvordan man kan sikre veien 
videre, for at prosjektet skal bli mest mulig vellykket både 
underveis og ved fullstendig realisering. 

Tydelig ramme – fleksibelt innhold 
Prosjektet legger opp til en tydelig ramme, som ivaretar de 
overordnede forbindelsene til byen, gir kontakt med vannet 
og etablerer en ny bystrand. Vi har foreslått en utvikling 
av de ulike delområdene, men det er viktig å se på dette 
som forslag for videre utvikling og ikke en fasit. For at 
åttemetersplanet skal bli et elsket sted som folk benytter 
seg av hele året, er det viktig å gå i dialog med aktørene for 
detaljutformingen av de ulike delområdene og byggetrinnene. 

Dette gjelder både aktørene som allerede er blinket ut og 
kartlagt, men kanskje også å gå på jakt etter andre aktører 
som kunne hatt en interesse av å bruke åttemetersplanet.  

Forutsigbarhet er nøkkelen 
For de ideelle aktørene er forutsigbarhet et viktig premiss. 
I faseplanen har vi lagt opp til en tydelig tidsramme, som 
skaper oversikt for de ideelle aktørene om når de må flytte, og 
eventuelt hvor mye midler som må skaffes til veie før de flytter. 
En dedikert prosjektleder med ansvar for frivilligheten bør 
ha stort fokus på å sikre forutsigbarhet i det videre arbeidet. 
Denne personen bør ha ansvar for å holde kontinuerlig dialog 
med de aktørene som skal bidra inn i åttemetersplanet. 

Vi håper dette ikke blir nok en PDF, men et arbeidsverktøy 
kommunen kan lene seg på i det videre arbeidet for å 
realisere åttemetersplanet. Vi gleder oss til et bad i Mjøsa 
neste sommer!  



mad.no

Prosjektteam:
Astrid Humerfelt, Adthe Illyrian Belegu, Andrew Halseid-Budd, 

Niklas Mayr, Elin Vileus Henricsson, Andrea Gillow Kloster, 
Bengt Magnus Sjøberg Carlson og Ibrahim Mufti Pradityo

Prosjektkontakt
Astrid Humerfelt
+47 980 88 746

ah@mud.no


