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Intro
Hamar by ønsker å styrke seg som den største 
og viktigste byen i Innlandet. Byen er i sterk 
vekst både befolkningsmessig og økonomisk. 
Mye er allerede gjennomført og det er utredet 
og vedtatt flere planer for å nå denne målsetnin-
gen. Mjøsa er da trukket frem som en av byens 
viktigste identiteter , som dette prosjektet spiller 
videre på. I høringsvedtak for Sentrumsplan juni 
2021 settes det fem overordnede målsetninger:

• den viktigste byen i og for Innlandet
• en kunnskapsby med landsledende utdan-

ningstilbud, rikt næringsliv og stor innovas-
jonskraft

• en bærekraftig kommune hvor det er lett å 
leve miljøvennlig

• en av landets beste kommuner for barn og 
ungdom

• en trygg og inkluderende kommune med 
rom for alle

 
Ned til Mjøsa søker å underbygge disse mål-
setningene og danner derfor et bakteppe for 
prosjektet.  Utviklingen av Sjøfronten har lenge 
stått på vent i påvente av planene for nytt dob-
beltspor for jernbanen og videre nordover. Et 
premiss for vårt prosjekt er å utvikle sjøfronten 
uten å ødelegge fremtidige muligheter for en 
utvidelse av jernbanen. For å kunne utvikle Mjøs-
fronten raskt og som et svar på uvissheten rundt 
jernbanen har Hamar kommune igangsatt testing 
av strakstiltak. 

Tiltakene er utviklet av Studio NSW og testes 
sommeren 2021 og er derfor ikke evaluert. Ned 
til Mjøsa søker å videreføre noen av disse tiltak-
ene. 

«Midlertidige tiltak er den ultimate brukermed-
virkningen; gjennom å teste ulike aktiviteter i prak-
sis vil brukernes valg prege fremtidens byutvikling» 
- Fra rapport “Hamarfront prosjektpresentasjon” 
Studio NSW.

Ned til Mjøsa bygger videre på allerede eksister-
ende kvaliteter i Hamar og langs Mjøsa og for-
sterker og synliggjør disse. Vi ser vår tilnærming 
som en slags skreddersøm, en akupunktur hvor 
tiltak gjøres lokalt. Vår målsetning er å styrke 
Hamars visjon om å bli en attraktiv by og region-
senter ved å knytte prosjektområdet og Mjøsa 
tettere på Hamar by. 
Det er lagt stor vekt på at prosjektet skal la seg 
gjennomføre uten unødige og høye byggekost-
nader dersom jernbanen får nytt dobbeltspor 
på dette strekket i fremtiden. Ned til Mjøsa skal 
presentere en helhetlig løsning for Mjøsfront-
en i ulike faser med en kostnadsramme på 20 
MNOK i fase 1. Ned til Mjøsa presenterer ikke 
en stor kompromissløs og kostbar ferdigløst 
designoppgave, men skreddersydde lokale 
tilpasninger til dagens situasjon. Tanken er at 
disse kan justeres underveis i ulike faser og på 
bakgrunn av tilbakemeldinger fra befolkningen.

Mjøsas betydning for Hamar og regionen kan 
ikke undervurderes. Den er selve livsnerven både 
i nåtid og i fortid. Det er derfor viktig at pros-
jektet ikke kun betrakter Mjøsa som en visuell 
kulisse, men tar inn over seg kulturen og naturen 
som hører til byen. 

Fem hovedgrep
1. Kontakt - Styrke den visuelle og fysiske 
kontakten mellom Mjøsa og Kvadraturbyen 
Hamar. Den visuelle kontakten styrkes ved å 
etablere aktivitetsakser på Åttemetersplanet som 
følger kvadraturens logikk. Den fysiske kontakten 
oppgraderes ved å gjøre adkomsten til Mjøsa 
tilgjengelig for alle gjennom undergangen fra 
Jernbanen. 

En ny rampe for fotgjengere etableres. Denne 
gangveien kobler seg videre på en rampe ved 
det gamle politihuset som fører helt ned til van-
net. På vinterstid fører denne rampen helt ned til 
iskanten og videre langs åttemetersplanet. Ved 
å fjerne gjennomkjøring av biltrafikk på prosjek-
tområdet fungerer de resterende undergangene 
i prosjektområdet som gang- og sykkelunder-
ganger. 

Dette muliggjør å kunne bruke undergangen 
på en ny måte. Vi foreslår å etablere en allianse 
med lokale kunstnere for å gi hver undergang en 
unik identitet og som kan fungere som portaler 
fra byen ned mot vannet. Om mulig kan også 
de opprinnelige bekkene som ligger i rør under 
Strandgateparken mot gjestehavna, åpnes opp.

2. Tilgjengeliggjøre - Tilgjengeliggjøre Mjøs-
fronten ved å etablere en brygge i to nivåer. 
Langs Åttemetersplanet etableres en bred 
brygge - Sommerbryggen. Denne er bred nok 
til kunne fungere som Mjøsas ”corso”, hvor 
Hamarsingene kan se og bli sett. Dette blir 
byens nye møteplass. Bryggen ligger lett ned-
senket i forhold til Åttemetersplanet. Nedsen-
kningen og utformingen av bryggen skaper en 
fin og variert romlig opplevelse med nærhet til 
vannet.  På vinteren når Mjøsas vannstand er 
lav etableres det en ny sti i skråningen utenfor 
sommerbryggen. Vinterstien gjør det mulig å 
komme ned til isen og skaper en helt ny opplev-
else ved Mjøsa. Stien er perfekt utgangspunkt 
for vinterens skøyteturer, eller om man bare vil 
ned og se på vannet. Vinterstien forbindes med 
en rampe som starter ved Brunosten (det gamle 

politihuset), og ender ved trappene i aktivitetsak-
senes forlengning. 

Med Sommerbryggen og Vinterstien skapes 
en ny kontakt til Mjøsa i to nivåer, som gir en 
ypperlig kontakt med Mjøsa fra sentrale deler 
av Hamar.  Det er valgt holdbare og kostnadsef-
fektive materialer for bryggen og vinterstien. På 
vinteren med lav vannstand, møter bryggen den 
lave vinterstien som konstrueres av betong for 
å motstå isens krefter. Sommerbryggen bygges 
hovedsakelig i tre, som er et mykere, varmere og 
kostnadseffektivt materiale. Tre er sårbar for is 
påvirkning og må derfor plasseres høyt nok til at 
trekonstruksjonen ikke påvirkes av isen. 

Bryggen rammer inn en sauna for helårsbruk 
som følger bryggens estetikk med vertikal, lett 
spilekledning i tre. Inngangen er fra sommer-
bryggen som følger nivået til Åttemetersplanet. 
Saunaen er utstyrt med garderobe. Et vindu 
fyller hele gavlveggen og rammer inn Mjøsa. 
Taket fungerer som et utkikkspunkt og kan nåes 
fra ulike trappenivå i enden av aksen fra jern-
baneundergangen. I gjestehavnen får bryggen 
kun sommernivået og kobler seg på den his-
toriske Skibladnerbrygga. 

3. Revitalisere - Aktivitetsakser, Kommunens 
strakstiltak og rensende planter. I dag består 
Åttemetersplanet av en større monoton asfal-
tflate med funksjon som byens og jernbanens 
”rimelige” parkering. Området har en av Hamars 
beste plasseringer og dermed også stort ut-
viklingspotensial. Sentrumsplanen legger opp til 
at det skal settes inn trafikkdempende tiltak og 
grep for mobilitet som skal sørge for forbedrede 
forhold for gående og syklende på Mjøsfronten. 
Vi foreslår på sikt å fjerne bilveien over Åtteme-
tersplanet og kun tillate varetransport og kjøring 
til handicapparkering. Dette kan først skje når 
den nye broen over utbyggingsområdet Espern, 
sør for planområdet, er etablert. Sykkeltraséen 
som etableres over planområdet sommeren 
2021 blir tatt med i planleggingen av Ned til 
Mjøsa.  

Jernbaneundergangen ved Brunosten utvides 
og tilrettelegges for å møte krav til Universell 
Utforming (UU). De andre eksisterende under-
gangene oppgraderes for gående og syklende. 
Vårt prosjekt ønsker å videreføre strakstiltakene 
utviklet av Hamar Kommune sommeren 2021. 
Strakstiltakene avgrenses av aktivitetsaksene 
beskrevet i neste delkapittel. Ned til Mjøsa 
foreslår en utvikling over tid der Hamar kan 
prøve hvilke aktiviteter som vil passe best på 
dette arealet. Hvor mye park, aktivitet vil man 
ha? Eller vil man beholde en del av Åttemeter-
splanet som parkering? Vår strategi fungerer 
både som park og andre funksjoner.       

3.1 Aktivitetsakser - Etablere aktivitetsakser 
som kobler kvadraturens logikk med havn-
fronten. Aktivitetsaksene er de første tiltakene 
vi foreslår på Åttemetersplanet og som skaper 
rammene for livet på plassen. Langs hele strek-
ket 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 skat-
ing, og én med en mer grønn hage karakter og 
beplantning av trær. Vi ser for oss at materialet 
brukt i aktivitetsaksene har en marin karakter, 
dvs med en robusthet som tåler vær og vind. 
Som dekke og underlagsmateriale, kunne Stel-
cons havnebetong plater 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 det savnes 
en fysisk kobling over jernbanesporet. Det vil 
være essensielt at de fra dag én er programmert 
til ulike aktiviteter. 

Aktivitetsaksene avsluttes i et trappeanlegg 
ved Mjøsa. Her kan man komme ned til vannet 
uansett vannstand og om vinteren forbinder 
trappene aktivitetsaksene med vinterstien. Trap-
pene er utformet slik at de innbyr til opphold 
med sittevennlige doble steg og brede repos 
for hvile.  Aktivitetsakser kan etableres over tid 
og antall samt i hvilket tempo avklares med op-
pdragsgiver Hamar kommune. Allerede før man 

Ned til Mjøsa!

Sentralt for oppgaven er å aktivere Hamars sjøfront, Mjøsfronten,  
samt forsterke kontakten med byen både visuelt, fysisk, økologisk og 
historisk. Forslaget ser på Hamar både som sommer- og vinterby og 
søker å tilrettelegge for helårsbruk. 
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bestemmer seg for å etablere en byggeplass, 
kan man måle opp ulike areal og strekk som går 
på tvers av Åttemetersplanet. Disse kan males 
med ekstruderingsmasse i mønster med retning 
ned mot Mjøsa. 

3.2 Rense - Rense forurenset grunn ved hjelp 
av kutt i asfalten hvor det plantes rensende 
planter. Ned til Mjøsa foreslår å bruke planter for 
å rense grunnen på Åttemetersplanet ved hjelp 
av strategiske kutt i asfalten. Prosessen heter 
Fytoremediering. Her kan Hamar «brande» seg 
som en kommune som gjør et økologisk forsøk-
sprosjekt i stor skala for å rense forurensede 
masser samtidig som plasseringen av plantene 
skaper soner og vegetasjon på fyllingen. 

Beplantningen har også den fordel å være en-
kel å etablere og at man kan bruke mindre tær. 
Beplantningen følger den foreslåtte trinnvise 
etableringen. Hamars innbyggere kan inviteres 
til å være med og plante når et nytt felt eta-
bleres. Fremfor alt er det viktig at det er hardføre 
og rasktvoksende trær som plantes og som vil 
passe best i denne type prosess. Ulike tresort-
er som Salix (selje, pil, grønnvier) og poppel vil 
kunne benyttes til dette formål.
I et skjermet område kan også Morus (Morbær-
tre med sine søte, svarte bær) være en aksent, 
men dette må være på en vindstille område. Kan 
også beplantes i en senere fase. 

4. Identitet - Styrke identiteten til plassen 
rundt Skibladner brygge ved å etablere ”Den 
Historiske Reisen”.  Skibladner, Mjøsas Hvite 
Svane, er Mjøsas perle. Den har signifikant 
historisk betydning som verdens lengstgående 
hjuldamper som fremdeles er i drift. Skibladner 
revolusjonerte i sin tid kommunikasjonen mellom 
Oslo og Trondheim. Denne historien fortjener å 
bli fortalt! Vi foreslår å etablere en plass, «Den 
Historiske Reisen» hvor Skibladner får plass 
knyttet opp mot andre historiske fortellinger i 
umiddelbar nærhet. 

Sentrumsplanen legger allerede føringer for 
hvordan Skibladnerbrygge 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 plas-
sen «Den Historiske Reisen». Det etableres en 

snusirkel for buss sentralt på plassen. Dagens 
asfaltflater for parkering rundt kiosken vil gradvis 
bli omgjort til skulpturpark og knytte Skibladner 
brygga tettere på de Historiske byggene i bak-
kant. 

Mjøsbåtarkivet samler informasjon om Mjøsas 
karakteristiske trebåtkultur. Mjøsa fungerte lenge 
som regionens hovedkommunikasjonsåre og tre-
båtene spiller en viktig rolle i denne fortellingen. 
Hamars kontakt med Mjøsa har ikke bare en 
visuell verdi, men en historiefortellende verdi. 
Denne fortellingen kan formidles gjennom  «Den 
Historiske Reisen» ved å etablere verksted, la-
gring og utstilling av trebåter på kaikanten. Den 
historiske skråslippen bevares og brukes aktivt 
i denne sammenheng. Byen og vannet kobles 
gjennom trebåtkulturen.

Fondmotivet for «Den Historiske Reisen» er det 
bevaringsverdige bygget Heidemannsgate 1 og 
den tidligere boligen til Hamars egen kjente for-
fatter, Rolf Jacobsen. Byggene kan fungere som  
identitetsmarkører og kobles sammen med «Den 
Historiske Reisen» gjennom etableringen  av en 
skulpturpark. I dag er området preget av asfal-
terte flater, parkeringsplass og en populær kiosk, 
hvor folk kommer kjørende langveisfra for å få 
seg en matbit. Matstedet er lite og har kvaliteter 
som passer til stedet. De tilhørende mindre til-
byggene foreslås revet for å gi bedre kontakt 
mellom Skibladnerbrygge og de historiske byg-
gene i bakkant. Utviklingen av skulpturparken 
foreslås gjort over tid på tilsvarende vis som på 
Åttemetersplanet. 

I dag er Heidemannsgate 1 en kommunal bolig. 
For å aktualisere bygget i relasjon til den «Den 
Historiske Plassen» foreslås bruken endret til 
utleie med kafé/kjøkken tilknyttet uteserver-
ing og skulpturpark. Etatelier tenkes etablert i 
overetasjen med noe informasjon om historien til 
Skibladner, Mjøsarkivet med  trebåtene og for-
fatterskapet til Rolf Jacobsen.Prosjekter foreslår 
å oppgradere plassen ved bryggen og introdus-
ere et sammenhengende dekke i tilsvarende lys 
betong som er brukt på Skibladnerbrygge. Dek-
ket strekker seg fra bryggen og langs kaikanten 
ved den historiske skrå slippen og stopper like 
før jernbaneundergangen til kvadraturen. Mjøs-
båtarkivets verksteder og utstillingsbygg står 

plassert delvis på denne plassen og i skulptur-
parken i bakkant.

5. Omdisponere - Omdisponere og oppgra-
dere den eksisterende havna ved Skibladner 
brygga til gjestehavn. Marinaen på Tjuvholmen 
vil i henhold til VPOR, veiledende plan for of-
fentlig rom bli utvidet. Dette prosjektet foreslår 
å flytte noen eller alle de faste båtplassene i 
dagens havn ved Åttemetersplanet til Tjuvhol-
men og frigi båtplasser som kan brukes som 
gjestebåtplasser. Dette gir et signal om at alle er 
velkommen til «Sentrums hjertet» av Hamar for 
hele Mjøsas befolkning. 

Havnen har i dag dårlig vanngjennomstrømn-
ing. Vi foreslår å kutte dagens molo og etablere 
en øy for lokalt plante og dyreliv. Denne øyen 
vil bygge på moloenes steinmasser, men vil gi 
bedre vannsirkulasjon. For å sikre havnen mot 
bølger å sjø legges øya strategisk tett på den 
historiske skrå bryggen og i andre enden tett på 
den nyetablerte bryggen som stikker ut som en 
mindre molo.Langs Åttemeterplanet spuntes det 
og graves slik at det blir dypt nok for større båter 
å legge til. De reisende vil da komme rett inn på 
det nyetablerte mat-markedet fra strakstiltakene 
sommeren 2021 og videre kunne komme seg 
raskt inn i byen.  Det vil bli nødvendig og flytte 
og omdisponere dagens båtplasser for å gi 
plass til litt større gjestebåter samt å øke antallet 
plasser. 
 
Fremtiden kjenner ingen - om jernbane og 
midlertidighet
Ned til Mjøsa baserer seg på å unngå store 
inngrep prosjekter med høye kostnader som må 
rives ved en eventuell utvidelse av jernbanen i 
fremtiden. Langs jernbaner er det byggeforbud 
i et belte på 30 meter. Dersom det skal eta-
bleres bebyggelse nærmere må man få tillatelse 
etter jernbaneloven. Strakstiltakene som testes 
sommeren 2021 ligger til grunn for forslagene. 
Prosjektet spiller videre på og forsterker allere-
de eksisterende kvaliteter i området. Forslaget 
presenteres i ulike faser og kan utvikles over tid i 
tett dialog med befolkning og kommune. 

Trafikale forhold og mobilitetsforslag
Trafikalt kjennetegnes planområdet i dag av blant 
annet den store parkeringsplassen på åtteme-

tersplanet, parkering og aktivitet ved Skibladner-
kaia, jernbaneunderganger med liten frihøyde og 
biltrafikken i den gjennomgående veien Brygga. 
Fordi jernbaneundergangene i området har lit-
en frihøyde, har det vært viktig å holde Brygga 
åpen for gjennomkjøring slik at høye biler har 
tilgang til området og til Tjuvholmen, via jern-
banekryssinger lenger vest. Med bygging av den 
nye Espern bru og gatene på Espern vil denne 
forutsetningen endres og høye biler får tilgang til 
området via Espern. I vårt planforslag utnytter vi 
denne muligheten til å endre biltilgjengeligheten 
til planområdet ved å gi området ved Skibladner-
brygga adkomst fra vest og gi området ved åtte-
metersplanet adkomst via Victoriaundergangen 
og via Espernområdet for høye biler. Den midtre 
delen av planområdet blir da uten biltrafikk og 
gående og syklende får separate anlegg og 
gode forhold også i det trange partiet mellom 
småbåthavnen og jernbanen.
Ved Skibladnerbrygga stenges jernbaneun-
dergangen for biltrafikk og det blir et stort bil-
fritt område/ torg langs vannet. Veien fra vest 
avsluttes i en stor rund plass som gir mulighet 
for å snu både busser og biler. Antall parkering-
splasser er redusert betydelig (vist 8 plasser) til 
fordel for oppholdsarealer. 
Ved åttemetersplanet har vi redusert parkering-
sarealene til ca 60 plasser, i tråd med kommun-
ens intensjoner. Disse bør være korttidsplasser 
og primært betjene aktivitetene i området. 
Planområdet bindes sammen av en gjennom-
gående sykkelvei og av gode gangforbindelser 
både langs vannet og sentralt gjennom om-
rådet. Planområdet ligger i sykkelavstand for 
store befolkningsgrupper og det legges opp til 
gode og trygge plasser for sykkelparkering på 
flere steder. Her etableres det også plasser for 
utleiesykler/sparkesykler. Det bør vurderes å 
inngå samarbeid med utleiefirmaene for å unngå 
kjøring med sparkesykler på promenaden langs 
vannet (såkalt geofence-ing). Sykkelveien inngår 
i det overordnete sykkeltilbudet i Hamar og er 
også viktig for de som pendler gjennom områ-
det.
Området er lett tilgjengelig med kollektivtrafikk 
via Hamar skysstasjon og bussholdeplasser i 
Strandgata (Kvartal 48 og Stortorget)
Victoriaundergangen er i dag smal og har stign-
ingsforhold som ikke tilfredsstiller kravene til 
universell utforming. Undergangen er en viktig 

forbindelse mellom Mjøsfronten og byen bak, og 
må ha bedre forhold for gående. Det er ønskelig 
å utvide undergangen med tosidig fortau der for-
tauet på siden mot Hamar stasjon utformes med 
universell standard, mens fortauet på motsatt 
side får bratt rampe/ trapp. En ny eller utbedret 
gangforbindelse under sporene på stasjonen, 
kan redusere behovet for universell utforming av 
fortauet.
Biladkomsten til Tjuvholmen bør være via 
veinettet som planlegges på Espern og den nye 
brua, blant annet fordi Victoriaundergangen har 
lav frihøyde (3.0 meter). Mellom Tjuvholmen og 
Victoriaundergangen anbefaler vi at veiforbind-
elsen utformes som et sambruksareal, slik at det 
er mulig for større biler å kjøre inn på åtteme-
teren via det planlagte veinettet på Espern (typ 
søppelbil, varelevering, større biler til arrange-
menter osv). Utforming som sambruksareal, 
foreslås blant annet for å spare bredde framfor 
en «tradisjonell» løsning med bilvei og sykkelvei 
med fortau. Valg av utforming bør imidlertid ses i 
sammenheng med utforming av bebyggelsen på 
strekningen. 

PROSJEKTBESKRIVELSE
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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. 

Analyse
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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 



5

Mjøsa - det store bildet
Hamar ligger ved Mjøsa, Norges største innsjø. 
Mjøsa betraktes som byens viktigste ressurs. 
Hamar sentrum har imidlertid vært noe avskåret 
fra vannet, dels på grunn av fysisk barriere som 
jernbanen dels fordi havnefrontens utforming har 
gjort tilgangen til vannet utfordrende. 

Mjøsa er Norges største innsjø og inngår i det 
gigantiske vannsystemet til Glommavassdrag-
et - Norges største og lengste vassdrag. Mjøsa 
har en lang historie både som transportåre og 
drikkevannskilde med Norges største forekomst 
av innlandsfiske. Innsjøen er en av de mest arts-
rike innsjøene vi har i Norge og er vannkilden til 
kvalitetsjordbruket i regionen. Mjøsas betydning 
for Hamar og regionen må ikke undervurderes. 
Den er selve livsnerven både i nåtid og i fortid. 
Hamar markedsfører seg som regionens matfat. 
Mjøsa er forutsetningen for matproduksjonen. 
“Det er ikke uten grunn av Hamarregionen kalles 
“Norges spiskammer”. En av grunnene er den 
komplette verdikjeden innen mat og matpro-
duksjon som du finner her.

Det er det tett mellom gårdene som selger 
egenprodusert mat, få kilometer unna byliv 
med kafeer, restauranter, delikatessebutikker 
og en helt ny mathall. Denne markedsføringen 
av Hamar er riktig og viktig, samtidig finnes det 
en motsetning i dette. Da det gjennom de siste 
tiårene har kommet ulike rapporter om dårlig 
vannkvalitet.

«[…]De siste årene har tilstanden imidlertid 
nærmet seg grensen til moderat i deler av Mjøsa, 
og vært moderat i Furnesfjorden. En oppblomstring 
av blågrønnalger i 2019 kan tyde på forverring 
av tilstanden. Fosfortilførsler er den vesentligste 
årsaken til eutrofiering. I de ni nedbørfeltene som 
er sammenstilt her, har det vært en økning i hus-
dyrtallene over de siste 20 årene med tilsvarende 
økning i spredning av fosfor med husdyrgjødsel i 
jordbruket. Fosforinnholdet i jordbruksjorda har økt 
i samme periode. Det fører til økt risiko for fos-
for-avrenning. Samtidig er det betydelige tilførsler 
av fosfor med høy biotilgjengelighet fra spredte 
avløpsanlegg. Med klimaendringer som fører til økt 

avrenning er det en risiko for at fosfortilførslene 
kan øke og overskride grensen for den belast-
ningen innsjøen tåler. Dersom det ikke settes inn 
tiltak kan tilstanden i innsjøen forverres. […]» 

Kilde: Eutrofiering av Mjøsa Kartlegging av år-
saksforhold og kilder til fosfor i ni delnedbørfelt 
- 2021. NIVA og NIBIO

Mjøsas vannkvalitet er en forutsetning for mat-
produksjonen i området. Utslipp og avfall fra 
matproduksjonen er dessverre med på å forverre 
vannkvaliteten i Mjøsa. Utfordringene minskes 
heller ikke av klimaendringer og påfølgende økt 
nedbør, som igjen gir mer avrenning og tilsig av 
avfall. Problemstillingen må løses systemisk på 
et overordnet nivå. Det ligger dermed noe uten-
for Ned til Mjøsas rammer, men vi ser det likevel 
svært relevant da forurensingstemaet danner et 
bakteppe for vårt forslag.

Mjøsa tilhører Glommavassdraget, et vannsys-
tem som forsyner regionen med vannkraft og 
som reguleres i både sørlig og nordlig ende av 
Mjøsa. Tidligere ekstreme og tidvis uforutsette 
vårflommer er regulert og dermed mer forutsig-
bart i dag. Samtidig finnes ingen garanti mot 
vårflom, og med kommende klimaendringer og 
kraftigere nedbørsmengder, kan større flom-
mer fremdeles oppstå i Mjøsa. Den siste store 
flommen er datert 12.06.95 med registrert 
vannstand på nær 8 meter (7,94 m) over Mjøsas 
definerte nullpunkt. 

Det er stor forskjell mellom Mjøsas vannstand 
i vinterhalvåret mot sommeren. Derfor figurerer 
også to ulike hovednivå, hvor høyeste regulerte 
vannstand ligger på 122,94 moh. og laveste på 
kote 119,33 moh. På våren, under issmelting i 
fjellene, i fylles magasinene og Mjøsa opp. Dette 
holder seg stabilt gjennom sommeren til det 
gradvis tømmes i løpet av vinteren med et bun-
npunkt rundt mai måned før det igjen fylles med 
smeltevann. 

Båtsesongen styres også av vannstand og 
-regulering i Mjøsa. Leder i Hamar båtforening, 
Yngve Tomter forteller om et yrende båtliv langs 

Mjøsa. Miljøet er i sterk vekst og Tomter peker 
på at det er nærliggende å tenke seg at 50 nye 
gjesteplasser raskt kan bli tatt i bruk. I dag har 
båtforeningen på Tjuvholmen i Hamar, ca 600 
faste plasser mens 100-150 interesserte står 
på venteliste. Den økende etterspørselen finnes 
i samtlige havner langs Mjøsa. Antall registrerte 
fritidsbåter på Mjøsa er i dag på 10 000 og 
stigende. Dette danner et godt grunnlag for å 
kunne etablere en moderne gjestehavn ved Åtte-
metersplanet, med strategisk god plassering og 
kobling til Hamar sentrum.

Jernbanen grep om Hamars byutvikling
Hamar er kjent for sin jernbanehistorikk. Her 
møttes sporene fra Østerdalen og Gudbrands-
dalen. Hamar inngår i dag som en del av Inter-
cityutbyggingen med planlagt dobbeltspor. Det 
har lenge vært knyttet usikkerhet til planene, og 
det er nå vedtatt at dobbeltspor skal bygges 
frem til eksisterende togstasjon på Hamar, og 
som grenser til vårt område i sør. Videre utbyg-
ging av dobbeltspor mot nord er ikke avklart. 
Uvissheten påfører naturlig nok enkelte be-
grensninger mhp utviklingen av området rundt 
jernbanen og langs Mjøsfronten. Vårt prosjekt for 
området hensyntar denne usikkerheten og  ulike 
scenarioer mhp drift som i dag, flytting av spor 
eller utvidelse av dagens trasé».   

Kommunens overordnede strategier 
Prosjektet følger overordnede strategier for Åtte-
metersplanet, Mjøsa samt koblingen mot Espern 
og Tjuvholmen, ref Kommunens sentrumsplan.
Utdrag fra sentrumsplanen: 
«Området i plankartet med grønnstruktur med 
bebyggelse skal være friområde, men det kan 
tillates frittliggende paviljongbebyggelse. Funks-
joner som tillates i området skal være rettet mot 
allmennheten. Bilparkering skal i det vesentlige 
fases ut fra Åttemetersplanet. Siktlinjer fra tver-
rgatene og viktige ferdselslinjer skal ivaretas og 
styrkes.»

I sentrumsplanen er offentlig program nedfelt 
med ambisjoner om ulike kultur- og fritidsaktivi-
teter langs Mjøsa. Mjøsfronten har ikke vært pri-
oritert med tanke på programmering av offentlige 

programmer, dog med unntak av Koigen som 
ligger vest for vårt prosjekt. Koigen er et svært 
populært område å besøke i sommerhalvåret, 
tilrettelagt for ulike aktiviteter som basketball, 
sandvolleyball og skatepark i tillegg til areal for 
grilling, tursti og sandstrand med kunstig liten 
holme og stupetårn like ved. 

Sør for vårt prosjekt ligger Tjuvholmen som er 
planlagt utviklet til et naturområde med maritimt 
preg og stor kapasitet for båtplasser- og opplag. 
Enda lenger sør ligger ligger området Espern. 
Dette ligger nær jernbanen og var tidligere et 
stort industriområde. Planene for Espern er at 
det skal transformeres til handel og bolig. Vårt 
prosjekt ligger strategisk plassert og binder 
derfor tilstøtende områder sammen. 

God kobling og kommunikasjon mellom Åtte-
metersplanet, Tjuvholmen, kvadraturen i sentrum 
og det nye utbyggingsområdet på Espern skal 
sikres. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i 
VEPOR for Tjuvholmen, hvor det er lagt prem-
isser for å bryte opp nye bygningsvolumer på 
Tjuvholmen. Dette for å ivareta siktlinjer og vid-
ereføre skalaen som finnes i kvadraturen. 

Dagens grøntområde har kvaliteter for rekreas-
jon og trivsel. I tillegg peker sentrumsplanen på 
miljøfordelene ved å etablere hardføre grøntom-
råder som gir mat og skjulested for dyr og fugler, 
som virker støv – og støydempende, infiltrerer 
og filtrerer vann samt og binder CO2. Med et 
Hamar i vekst og medhørende større slitasje, 
stilles det strengere krav til byens blågrønne 
strukturer.

Hamar by med Kvadraturen
Hamar ble grunnlagt 21. mars 1849 som et 
handelssenter fra grunnen. Byen kom ikke til 
som en del av en indre utvikling og vekst, men 
av interessegrupper som så behov for et tettst-
ed på indre Østlandet. […] Fra å være et kupert 
ubebygget innlandslandskap mot Mjøsa, eta-
blerte Ingeniør Røyen Hamar med sin byplan i 
1848.
-Kristian Reinfjord, styremedlem Fortidsminne-
foreningen Hedmarken lokallag

Ingeniør Røyen var den første til å introdusere 
kvartalsstrukturen. Sverre Pedersen tok dette vi-
dere i sin ambisiøse «Sommerfuglplan» fra 1922. 
Denne planen søkte å åpne opp kvadraturen 
mot landskapet og Mjøsa. Pedersens planer har 
gjennom historien blitt kritisert. Men i dag karak-
teriseres kvadraturen som Hamars urbane og 
verdifulle hjerte. For dette prosjektet er det rele-
vant å se hvordan Pedersen tenkte at Mjøsa og 
kulturlandskapet var en del av kvadraturbyen.

“Pedersens unike bidrag var etter vår oppfat-
ning at han alltid tolket det stedlige terrenget og 
landskapssituasjonen og brukte topografien som 
grunnlag for å skape ny geometri. Han søkte å 
bringe landskapet inn i byplanen ved å skape det 
han kalte ”det nordiske byrommet”, som i motset-
ning til de lukkete europeiske byrommene åpnet 
seg mot omgivelsene og tok landskapet inn i byen. 
Disse prinsippene ble mesterlig fulgt i for eksem-
pel ”Sommerfuglplanen” for Hamar”.
-Karl Otto Ellefsen
 
I stedsanalysen av Hamar utarbeidet av J Gehl, 
presenterer han kvartalstruturens gyldne prinsip-
per og beskriver kvadraturen som Hamars DNA. 
Han skriver: «Kvadraturstrukturen er sterkt iden-
titetsskapende for Hamar. Kvadraturen innehold-
er DNA-nøkler til Hamars identitet som også kan 
brukes i byområdene med helt annen bystruktur 
enn kvartalsstrukturen». Hamar har et gatenett 
på 60x 60 meter og åpner seg opp mot landska-
pet i siktaksene. Åttemeters planet er første 
møte med Hamar når du kommer sjøveien og 
ligger midt i Kvadraturbyen. Fortidens arkitekter 
og byplanleggere tenkte annerledes om hvordan 
planlegge by og bygninger i relasjon til naturen. 
I Ingeniørløytnant Røyem’s byplan fra 1848 vis-
es dette tydelig mhp han ser for seg at Hamars 
kvadratur skal møte Mjøsas skiftende vannstand. 
Tanken var at ingen konstruksjon som ikke tålte 
å bli oversvømt av flom, kunne ligge i flomsonen. 
Han introduserte blågrønne parseller som lå i 
kvadraturens grid. Disse fungerte som forhager 
til byen og et slags filter for overvann. Vårt pros-
jekt ønsker å bygge videre på dette tankegodset 
for utviklingen av Mjøsfronten
 

Kontekst og bakgrunn

KONTEKST OG BAKGRUNN
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BYPLAN 1848 MED ULIKE VANNSTANDSNIVÅ
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HAGEPARSELLENE I STRANDGATA

Kilde: Digitaltmuseum.no
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HØIENSALODDEN

Kilde: Digitaltmuseum.no
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MJØSA - VIND, VÆR OG VANNSTAND 

Vannstandsnivåer i løpet av året. 
Kilde: Hafslund ECO Lillehammer

Kilde: Youtube.com - ‘Storm på Mjøsa’ Kilde: Youtube.com - ‘Storm på Mjøsa’

Vindrosene viser at det kan oppstå kraftige kastevinder på 
Mjøsa.  Kilde: Meterologisk institutt
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FLOM I STRANDGATEN

Kilde: Digitaltmuseum.no
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JERNBANEVOLL MOT  BUKT
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Tegningsmateriale
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ILLUSTRASJON - PERSPEKTIV
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PLAN SOMMER
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PLAN VINTER
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ILLUSTRASJON - VINTERSITUASJON
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SAUNA MED UTSIKT OVER MJØSA
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SNITT 1:500

VANGSVEIEN ØSTRE TORG

ENGGATATORGGATA

TORGGATASTRANDGATA

STRANDGATA

Sikt byen Sikt Mjøsa

STRANDGATA
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SNITT BRYGGE 1:200

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
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NYTT TREDEKKE MED BENK OVER EKSISTERENDE BØLGEBRYTER
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FASEPLAN

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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SYNLIGGJØRE KJENTE KVINNER I BYBILDET

Nye plasser
‘Ned til Mjøsa!’ har som delmål å synligg-
jøre kvinner i bymiljøet og gi innbyggerne i 
Hamar kunnskap om hvilke betydningsfulle 
kvinner som har levd og virket i byen.

Kristine Andreassens allé
Kristine Andreassen var opptatt av at 
kvinner skulle delta i samfunnslivet på like 
fot med menn. Det var et mål for henne å 
skape en bedre hverdag for kvinner enn 
den hun selv hadde hatt som ung. Hun var 
en banebryter, og ble et forbilde for andre 
kvinner i politikken, både ved det hun stod 
for og ved det hun utrettet. 

Ragnhild Kåtas plass allé
Ragnhild Kåta var den første døvblinde 
i Norge som fikk ordentlig skolegang. Til 
tross for at hun var døvblind lærte hun seg 
å snakke, og ble en inspirasjon for Helen 
Keller til å gjøre det samme.

Hulda Garborg skulpturpark
Hulda Garborg var en norsk forfatter, kul-
turarbeider og oversetter. Hun er kjent for 
sitt engasjement for Det norske teater, 
folkevisedans og bunader.

Katti Anker Møllers allé
Katti Anker Møller var en norsk kvinnesaks-
forkjemper. Hun hadde et bredt engasje-
ment i flere kvinnepolitiske saker, og ble 
særlig kjent for sin innsats for å få vedtatt 
De Castbergske barnelover i 1915. Hun 
var aktiv i Norsk Kvinnesaksforening, der 
hun ble æresmedlem.

Eva Kløvstads plass
Eva Kløvstad var en norsk mot-
standskvinne og leder i Milorg i andre 
verdenskrig. Under andre verdenskrig 
deltok hun i motstandsbevegelsen i Hamar 
med kodenavnet Jakob. Fra 1944 fungerte 
hun som assistent for Milorg D-25. Senere 
i 1944 ble lederen skutt av Gestapo og 
Kløvstad ble de facto leder av D-25, en 
avdeling med ca. 1 200 medlemmer. På 
tross av denne innsatsen fikk hun, som 
kvinne, ikke delta i Milorgs parade i Oslo i 
juni 1945.

Kilde og foto: KulturPunkt og Wikipedia

Eva KløvstadUtklipp: Hamar arbeiderblad 

Kristine Andreassen Hulda Garborg Katti Anker Møller

Ragnhild Kåta
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BELYSNING

Lyskastere og integrert belysning i møblering 
og lekeapparater gir lekfullt lys ved aktivitets-
sonene

Lavmælt, varmt og av-
skjermet lys i soner nær 
vannet

Lysgirlander og integrert belysning gir stemnings-
fult lys ved sitteområder

Ubelyst nedtrapning og 
sone mot Mjøsa

Omsorgsfullt belyste underganger

Trestolper med lyskastere gir lys gjennom trekronene 
sammen med lavt lys i eks. bymøbler

Foto: T. Majewski Foto: J. LindheFoto: Karl F. Karlsen

Belysning
Mjøsas mørke vannlandskap vil prege lysmiljøet ved strand-
promenaden. Lavmælt og skjermet belysning i bakkant av 
den nye brygga gir fritt utsikt og minimerer negativ inn-
virkning på dyrelivet ved vannet. 

Trestolper brukes ved plassdannelser og aktivitetssoner. 
En kombinasjon av lyskastere og wire-spent belysning gir 
fleksibilitet til å tilpasse lyset og fremheve ulike aktiviteter og 
vegetasjon.  

Sykkelstien som går gjennom hele området er opplyst med 
et mykt og behagelig lys som gir mulighet for god tilg-
jengelighet, orienterbarhet og ansiktsgjenkjenning.

Integrert lys i beplantning og lekeapparater gir en “småska-
la” og taktil opplevelse av lyset som inspirerer til lek og 
kveldsturer.

Hele området er utstyrt med lysstyring som betyr at nat-
ten kan ha sin egen hvilende karakter som skiller seg fra 
kveldens mer sosiale og aktive lysmiljø.
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KANSKJE DET SKAL STÅ NOE HER 

Kostnadsberegning
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KOSTNADSBEREGNING

Mjøsfronten 2021-07-01
Kalkyle fase 1 - priser eks. mva ENY

Enhet Mengde Pris: Beskrivelsen Sum pr post Sum eks mva

Felleskostnader, rigg 
11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL RS 1 300 000 300 000
12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER RS 1 3 000 000 3 000 000
27.91 Risiko for forurensede masser RS 1 500 000 500 000
27.92 Tillegg for arbeid i og nært vann, inkl. sikring mot forurensning RS 1 800 000 800 000

4 600 000
Sommerbrygge 1 og vinteradkomst 1
15.11 Riving, bortkjøring av betongmur m 63 2 000 126 000
25.51 Utgraving og bortkjøring eksisterende masser m3 250 250 62 500
26.621 Sprengt stein fra sidetak, tilbakefylling m3 250 300 75 000
26.622 Sprengt stein fra sidetak, ny utfylling m3 1 200 250 300 000
84.9 Beongdekke - Vintervei m2 150 3 500 525 000
86.19 Trebrygge, inkl. graving, fundament m2 475 6 500 3 087 500

4 176 000
Sommerbrygge 2 og vinteradkomst 2
15.11 Riving, bortkjøring av betongmur m 65 2 000 130 000
25.51 Utgraving og bortkjøring eksisterende masser m3 250 250 62 500
26.621 Sprengt stein fra sidetak, tilbakefylling m3 260 300 78 000
26.622 Sprengt stein fra sidetak, ny utfylling m3 700 250 175 000
84.9 Beongdekke - Vintervei m2 120 3 500 420 000
86.19 Trebrygge, inkl. graving, fundament m2 490 6 500 3 185 000

4 050 500
Sommerbrygge 3 og vinteradkomst 3  
15.11 Riving, bortkjøring av betongmur m 45 2 000 90 000
25.51 Utgraving og bortkjøring eksisterende masser m3 180 250 45 000
26.621 Sprengt stein fra sidetak, tilbakefylling m3 180 300 54 000
26.622 Sprengt stein fra sidetak, ny utfylling m3 540 250 135 000
84.9 Beongdekke - Vintervei m2 93 3 500 325 500
86.19 Trebrygge, inkl. graving, fundament m2 340 6 500 2 210 000

2 859 500
Trapp 1
15.11 Riving, bortkjøring av betongmur m 24 2 000 48 000
26.622 Sprengt stein fra sidetak, ny utfylling m3 700 250 175 000
51.9 Avretting, planering og magerbetong under trapp m2 300 200 60 000
84.249 Forskaling av trapp m2 75 900 67 500
84.3 Armering tonn 15 18 000 270 000
84.4 Betongstøp m3 100 2 000 200 000
84.9 Trapp i amfi - ekstra trinn RS 1 100 000 100 000
87.29 Rekkverk, håndløpere i trapper RS 1 50 000 50 000

970 500
Trapp 2
15.11 Riving, bortkjøring av betongmur m 12 2 000 24 000
26.622 Sprengt stein fra sidetak, ny utfylling m3 800 250 200 000
51.9 Avretting, planering og magerbetong under trapp m2 300 200 60 000
84.249 Forskaling av trapp m2 120 1 000 120 000
84.3 Armering tonn 24 18 000 432 000
84.4 Betongstøp m3 170 2 000 340 000
84.91 Trapp i amfi - ekstra trinn RS 1 100 000 100 000
87.29 Rekkverk, håndløpere i trapper RS 1 100 000 100 000

1 376 000
Trapp 3
15.11 Riving, bortkjøring av betongmur m 24 2 000 48 000
26.622 Sprengt stein fra sidetak, ny utfylling m3 700 250 175 000
51.9 Avretting, planering og magerbetong under trapp m2 200 200 40 000
84.249 Forskaling av trapp m2 75 900 67 500
84.3 Armering tonn 24 18 000 432 000
84.4 Betongstøp m3 100 2 000 200 000
84.9 Trapp i amfi - ekstra trinn RS 1 100 000 100 000
87.29 Rekkverk, håndløpere i trapper RS 1 50 000 50 000

1 112 500
Østre rampe
25.51 Utgraving og bortkjøring eksisterende masser m3 400 250 100 000
26.622 Sprengt stein fra sidetak, ny utfylling m3 800 250 200 000

84.9 Beongdekke - Vintervei m2 100 3 500 350 000
650 000

Sum totalt 19 795 000

Kostnadsberegning
Kostnadsberegningen er inndelt i strekninger og delområder som vist på skissene til høyre. 
Mengdene som er benyttet, er beregnet som et gjennomsnittlig estimat for hver strekning. 

For trebrygge har vi anslått en m2-pris. Det inkluderer betongfundament, søyler, betongkant 
(L-form) bak + komplett trebrygge. For de andre konstruksjonene er det gjort en vurdering 
av forskaling, armeringsmengder og betongvolum. 

Kostnadsberegningen er basert på tilgjengelig underlagsmateriale i parallelloppdraget. Vid-
ere utvikling av prosjektet krever undersøkelser av blant annet forurenset grunn og geotekni-
ske forhold samt detaljprosjektering. 
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KOSTNADSBEREGNING - PLAN
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KOSTNADSBEREGNING SNITT
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