
Det er mange hensyn å ta når et stort, felles 
eid friareal skal utformes til innbyggernes 
beste. I dette prosjektet finner du et jordnært 
utviklingsforslag innen en tydelig ramme som 
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.

Hamar er en by med sterk historisk forankring 
til Mjøsa. 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!

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 
– området inntar rollen som Hamars 
avslappede havnefront der du kan loffe rundt 
i slippers, så vel som nypussa mokkasiner klar 
for operakonsert på den flytende scenen til 
Kirsten Flagstad museum.
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Dagens situasjon
Jernbanen ligger som en barriere mellom byen og Mjøsa. Området 
oppleves lukket og lite integrert i byen med store parkeringsarealer.

Variasjon i Mjøsafronten
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.

Grønnstruktur
Det skapes en sammenheng med omkringliggende grøntarealer ved 
bruk av vegetasjon og terrengformer.

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 og lek. 
Sjøfronten aktiviseres med maritimt innhold, kultur, mat og drikke.

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, 
piknikplen, lek, sport og kaikant.

Bynatur
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. 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.

Mjøsplanet
Konsept

– Forener Hamar og Mjøsa, og tilrettelegger 
for utendørsaktiviteter gjennom hele året!
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Landskap

Arkitektur

Snitt

Hamars nye storstue inneholder et hav av aktiviteter, møtesteder 
og opplevelser.  Mjøsplanet tar utgangspunkt i Mjøsa og 
vannets herlighetsverdier. Mjøsa tilgjengeliggjøres med en 
ny sjøpromenade, og tillater innbyggerne en taktil opplevelse 
med 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 som knytter seg til byens 
gatenett og blir en del av parkdraget langs Mjøsa. Den slynger 
seg langs vannet og forbinder parkens ulike delområder: 
Gjestemarinaen, Havneparken, Aktivitetsparken, Bystranden og 
Sjøparken.

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! 

Det legges til rette for bygningsmasse i området i tråd med 
bestemmelsene i sentrumsplanen. Det etableres et mer permanent 
serveringstilbud i samme område som der den midlertidige 
serveringen er plassert, og en fergeterminal med støttefunksjoner 
sydøst i området. Heidmanns gate 1 gis en funksjon hvor den åpnes 
opp og tiltrekker seg gjester, som blir en mer fine-dining restaurant 
eller Hamars egen utgave av legendariske Spasibar. Nybyggene vi 
tilfører i området som er tenkt brukt året rundt, er vist i betong.   

Det er i tillegg flere lette strukturer i tre og tekstil i området, som 
i hovedsak er tenkt brukt i sommerhalvåret. Dette omfatter et 
utsiktstårn, en seilpaviljongen med fleksibel bruk som kan brukes 
til scene, utstillinger med mer, og sist, men ikke minst får Hamar 
igjen et badehus på Mjøsa.  BadehusetHovedhus & flerbrukspaviljong
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Strakstiltak: Forankre aktiviteter på stedet
Tidshorisont: 2021-2022. Strakstiltak som gjennomføres 
allerede sommeren 2021, i regi av Hamar kommune. Dette 
utgjør et viktig tiltak som bidrar til å skape aktivitet og økt 
bruk av Åttemetersplanet.

Byggetrinn 1: Tilby en attraksjon
Tidshorisont: ca. 2022-2023. Byggetrinn 1 omfatter 
opparbeidelse av Havneparken, Bystranda samt deler 
av Sjøparken. Seilpaviljongen skaper nye muligheter for 
aktivitetene som kan finne sted.

Byggetrinn 2: Etablere kontakt med sjøen
Tidshorisont: ca. 2023-2025. Det legges opp til et variert 
møte med vannet. Gjestehavna oppgraderes sammen 
med opparbeidelse av promenaden. Økt aktivitet i vannet 
forutsetter at kabelparken flyttes. 

Byggetrinn 3: Styrke forbindelsen til byen
Tidshorisont: 2025-2030. Knytte Åttemetersplanet 
sterkere til byens øvrige gang- og sykkelnettverk. 
Utsiktstårnet blir den nye attraksjonen som etableres i 
denne fasen, sammen med areal til basketball, skating og 
torg til fleksibelt bruk.

Byggetrinn 4: Forbindelse til de andre Mjøsbyene
Tidshorisont: Lenger frem i tid. Åttemetersplanet blir 
en destinasjon i Mjøsa, og det opprettes hurtigbåt-
forbindelse til de andre Mjøsbyene. Fergetun og 
mobilitetshub etableres i øst, med kort overgang til tog 
og buss gjennom Victoria-undergangen.

Utvikling med rom for endring
Mjøsplanet skal være et sted både til hverdag og fest, 
og huse alt fra bondens marked og rekoring til skoletrim, 
barnebursdag og båtliv, et pusterom eller rekreasjonsområde. 
Som byens felles utestue skal Mjøsplanet ha rom til store 
arrangement og de små begivenheter i hverdagen. 
 
En tydelig ramme gir alle aktører og brukere av stedet størst 
mulig forutsigbarhet. Samtidig er rammen fleksibel for nye 
behov som måtte melde seg i fremtiden. Det er viktig å se på 
dette som forslag til videre utvikling med fleksibilitet. Planene 
legger rammene, men det er opp til aktører og kommunen i 
dialog å sikre best mulig samarbeid. 
 
Vi foreslår en konkret strategi for programmering av området, 
med plassering av eksisterende, samt nye aktører som kan 
ha frem mot 2030. Gjennomføringen tar både hensyn til 
aktørenes ønsker og behov, og tidshorisonten for hvert trinn 
og hvem som blir berørt er ment å gi størst mulig grad av 
forutsigbarhet for kommunen og de involverte aktørene.
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