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Tidligere mulighetsstudier
Bakgrunn
Med InterCityutbyggingen vil reisetiden mellom Hamar og Oslo reduseres betydelig og Hamar vil
både kunne fremstå som en pendlerforstad til Oslo, avlaste Oslo, og være et mer attraktivt
tyngdepunkt i regionen.
Utbyggingen av IC fra Oslo til Lillehammer skal også bidra til fortetting rundt knutepunktet og gi økt
attraktivitet i de byene toget stopper. Slik sett blir tiltakene i byene et bidrag til byens utvikling. I
sammenheng med utredningsarbeidet er det derfor viktig å ha et tydelig grunnlag for vurderinger.
Sammenstillingen av tidligere mulighetsstudier er ment som supplerende til annet analysegrunnlag,
og er viktig for å dokumentere muligheter og sider ved fremtidens Hamar.

Føringer
Føringer forankret i planprogram for KDP/KU nytt dobbeltspor




Det skal sikres høy arealutnyttelse i og nær sentrum, rundt kollektivknutepunktet og langs
kollektivaksene for å begrense transportbehovet.
Utbyggingsmønster og transportsystem skal være samordnet for å oppnå effektive løsninger.
Stasjonen i Hamar skal utvikles til et moderne knutepunkt med kortest mulig avstand mellom de
ulike transportmidlene (byttene) med mål om sømløse reiser uten for store tidstap.

For utforming og gjennomføring av jernbanetiltaket betyr dette:






Jernbanetiltaket skal bygge opp under byutvikling i sentrale områder, med forankring i
kommuneplanen. Dette gjelder både plassering av stasjon, i utforming, og ved gjennomføring av
tiltaket. Potensielle byutviklingsarealer nær knutepunktet skal i størst mulig grad skjermes i
anleggsperioden, slik at utbygging med fortetting nær knutepunktet kan starte uavhengig av IC‐
utbyggingen.
Ved utbygging av tiltaket skal det legges til rette for fortetting ved stasjonen og aktuelle
nærliggende områder. Spesielt gjelder dette for områdene Espern, Strandsonen, Tjuvholmen,
Disenstranda (ved alternativ Øst) og langs Vangsvegen innenfor Disen bru, samt fortetting i
sentrum.
Det skal tilstrebes å bruke minst mulig areal til jernbaneformål, men likevel slik at jernbane‐ og
stasjonsområdet er robust nok til å håndtere forventet jernbanetrafikk i et langt tidsperspektiv.
For eksisterende arealer til jernbaneformål som fristilles, skal tiltaket omfatte fjerning av gamle
spor og opprydding av området.

Generelle føringer forankret i kommuneplanens langsiktige arealstrategi
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Fortetting og effektiv arealutnytting skal prioriteres innenfor 5‐minuttersbyens rammer
Legge til rette for fortetting og endring der det gir størst effekt: i og nær sentrum, ved
knutepunkter og langs kollektivaksene.
Planlegge for barnehager og skoler nær sentrum.
Skape rammer for næringsetablering i sentrum.

MULIGHETSSTUDIER HAMAR





Sørge for at ventetiden på bygging av ny jernbane innebærer minst mulig ulemper for de som
berøres av båndlegging, og at tiden brukes for å bygge opp om nytt knutepunkt og ny situasjon.
Legge til rette for arbeidsplasser tett på framtidig jernbanestasjon.
Sikre areal for næringsvirksomheter med kort avstand til kollektivknutepunkt/stasjon.

Viktige avklaringer knyttet til en stasjon i øst
a) Mulighet for «Smultringsutvikling» sentrum/Vangsvegen/ Stangevegen/ stasjon.
Sentral utfordring: Hva skjer med byen mellom sentrum og stasjon – og hva skal til for at stasjon skal
skifte rolle fra perifer til semiurban? Hvor mye vekst skal til og er det sannsynlig at disse
mellomområdene blir bymessige?
b) Funksjoner ved stasjon bør ikke konkurrere med sentrum. Handel, og særlig småhandel er
avhengig av de gående, og mye aktivitet og handel bør styres til sentrum.
Sentral utfordring: Hva kan erstatte dagens stasjon slik at målpunkter i østre ende av gågata ikke
forsvinner? Byen har i dag en form for avgrensing i øst ved stasjonen – og faren er at byen i dette
området kan dø ut.
c) Gode koblinger for gange/sykkel (mot sentrum, mot Stange og mot Ridabu).
Sentral utfordring: Forbindelsene er pr. i dag ikke attraktive, så hva skal til for å skape den kvalitet
som gir positivt resultat for målsetningen om mer bruk av sykkel og mer gange?
d) Hovedadkomst til stasjon og plattformer ved reisetorg, med god og universell tilkomst til
plattformer.
Sentral utfordring: Hvordan skape et byrom med opplevd trygghet hele døgnet, med funksjoner rundt
som kan understøtte målet?

Viktige avklaringer knyttet til en stasjon i øst
a) Fortetting rundt stasjonen med god sammenheng til Tjuvholmen og Espern/Strandsonen.
Sentral utfordring: Hva skal til for å få et sammenhengende bygulv på tvers av sporområdet, under og
over plattformer og over kulvert, som gir opplevelse av at byen trekkes ut mot Tjuvholmen og vannet?
b) Siktaksene definerer plassering av bebyggelsen.
Sentral utfordring: Hvordan kan byen videreutvikles rundt stasjonen og samtidig ikke være til hinder
for et godt møte med Mjøsa?
c) Funksjoner som næring, kultur og barnehage kan legges tett opp til knutepunktet, hvis det er
boliger rundt. Kompetansecluster eller annen større næring kan innpasses rundt stasjon.
Sentral utfordring: Støy er en utfordring i mtp boliger nær spor, og flere av tomtene på begge sider av
stasjonen bør optimaliseres for muligheter til sammensatt program som tilrettelegger for blandet
næring og annet som kan tåle støyen. Boliger bør i hht bruk også ligge litt lenger vekk, og størrelsene
på områder som kan tilrettelegges for byutvikling bør avklares av kommunen.
d) Ulike innspill om plassering av reisetorg – Forskyve lenger vest eller beholde dagens.
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Sentral utfordring: Muligheter til gateterminal gir aktivitet i byens sentrale rom, mens anlegg lenger
øst kan samkjøres med ny byutvikling på trange tomter. Plassering lenger vest gir forankring til
Strandgata, og kan også utvikles sammen med byutvikling.
e) Ulike innspill om hvor adkomstvegen ut mot Tjuvholmen bør legges.
Sentral utfordring: Målet er gode sammenhenger som gir attraktivitet for byens brukere, som gir lett
tilkomst og opplevd god kontakt med områdene langs Mjøsa. Dette handler om sikt og materialitet,
kvalitet på møteplasser underveis, og hvordan man legger til rette for målpunkter, Skibladnerbrygge,
kaikanter og annet.
Forlengelse av Enggata gir behov for stor høyde for å komme over spor, og en forlengelse av
Vangsvegen kan løses med mindre stigning. Vangsvegen gir også forankring til gatenettet lenger
oppe i byen, og henger sammen med sentrale funksjoner som CC‐stadion. Sammenhengen kan derfor
lettere innarbeides som del av et samlende gate‐ og sirkulasjonsnettverk, som binder områder i
dagens sentrum til de langs Mjøsa.
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Hamar VEST, 2019
Hovedgrepet, sett i et overordnet byutviklingsperspektiv, består i å bygge videre på dagens løsninger
og benytte investeringer til å reparere det som ikke fungerer. Grepet åpner for å fortette rundt
knutepunkt og benytte muligheten til å bygge et nytt sammenhengende landskap ut mot Mjøsa. Det
åpner også for å videreutvikle områdene ved Vikingskipet til mer næring, sykehus eller ny høgskole.
Dyp kulvert åpner for at vannet kan komme inn i Hamarbukta mot sentrum. Det fjerner dagens
toglinje som visuell barriere og etablerer i stedet grønne felt, hager, og vannspeil på nivå med
Strandgateparken. Utbyggingsmuligheter må avklares av kommunen, og avstemmes i fht størrelser
på park, byens bruk, og møter med bygulvet, som del av et grep for forlengelse og sammenbinding av
dagens struktur.
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Hamar ØST, 2019
Sett i et overordnet byutviklingsperspektiv, består hovedgrepet i å flytte stasjonen ut av dagens
sentrum for å åpne for bedre kontakt mellom sentrum og Mjøsa. Grepet gir muligheter til mer park
og omarbeiding av 8‐metersplanet til annet formål. Det kan bygges sammenhengende by mellom
sentrum, Tjuvholmen og Strandsonen, samtidig som det er et mål å bygge opp om nytt knutepunkt
med sammensatt program rundt en stasjon i øst.
Dette innebærer behov for bedre grep for gang og sykkel mellom sentrum og stasjon, der undergang
fra reisetorget også gir forbindelse til Vikingskipet og naturvernsområdet ved Åkersvika.
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Hamar VEST, 2016
RAMBØLL/ALT.
Hovedgrep for byutvikling er her å utnytte mulighetene som ligger i nytt knutepunkt til å utvide
Hamar slik at hele byen med park og landskap møter Mjøsa. Forslaget bygger videre på dagens
løsninger og benytter investeringer i tiltaket som grunnlag for byens vekst. Det gir muligheter til å
reparere det som ikke fungerer, og åpner for at byens overvann kan ledes gjennom park med
vannspeil ut mot Mjøsa. Forslaget er resultat av styrende mål om høy arealutnyttelse rundt
knutepunktet og ga relativt store utbyggingsområder som kunne vært vektet mot mer park og vann.
Stasjonen er navet for å fortette rundt knutepunktet, med mulighetene til å bygge et nytt
sammenhengende bylandskap som også innlemmet Tjuvholmen. Det åpnes for vann mellom
stasjonsområdet og Tjuvholmen for mer vannutskiftning inn mot sentrum.
Å bygge tett i vest ville gi mulighet til å videreutvikle områdene ved Vikingskipet til mer næring, og at
store prosjekter som sykehus eller ny høgskole fikk større frihet.
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CF MØLLER/ DRONNINGA LANDSKAP
Mulighetene for å utnytte målene for nytt knutepunkt gir her et Hamar med et totalt annet ansikt
mot Mjøsa. Bysentrum trekkes lenger ut og møter Mjøsa. Forslaget bygger videre på dagens
løsninger og benytter investeringer i tiltaket som grunnlag for byens vekst, men bryter med en del av
byens historisk viktige premisser fra tidligere planer. Dagens by ville bli liggende i skyggen av den nye.
Ny byutvikling bygges på lokk over nye spor, mens det legges vannspeil, kanal og grønn akse mellom
sentrum og Mjøsa.
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DYRVIK VEST (BRO)
Forslaget baserer seg på knutepunktsutvikling med høy tetthet, med toglinje i bro over Hamarbukta.
Grepet åpner landskapet fra sentrum og til en ny «naturetterlignende» vannlinje. Gamle elveløp ville
kunne åpnes, og vannet når helt inn til byen. Kvartalstrukturen utvides og Tjuvholmen, Strandsonen
og Espern bygges ut som del av sentrum.
I dette tilfellet vil toget danne en visuell grense mellom indre bukta og åpne Mjøsa utenfor, men
fjerne den fysiske barrieren mellom sentrum og vann.
Forslaget legger til rette for stor tetthet og høy utnyttelse, samt store opparbeidinger av park.
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ENTASIS VEST
Toglinjen går her i kulvert under nytt landskap langs Mjøsa. Det skaper et nytt landskap foran torget,
som programmeres med vannspeil og park.
By utvikling utenfor eksisterende kvartal er vist som integrert del av landskapet over kulvert, og gir
mulighet til tilkomst til plattformer fra stasjon over spor.
Forslaget bygger videre på lavere tetthet i øst, og viser et stort grøntareal med boliger i stedet for
dagens big‐box.
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Hamar ØST, 2016
ENTASIS
Byutviklingsgrepet viser en stor park og forbindelse for myke trafikanter lagt ovenpå en tunnel for
Stangevegen inn mot sentrum. Områdene på begge sider kan utnyttes for byutvikling.
Togstasjonen legges over spor i enden av den nye hovedforbindelsen der knutepunktet tilrettelegges
for næring og kontor, med boligområde langs foten av Briskebyen. Områder øst for stasjonen viser et
større naturvernområde.
Grepet innebærer styrking av østre byområder og ville, sett opp mot Hamars vekstprognoser,
innebære at store arealer andre steder må ligge på vent lenge!
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Hamar VEST, 2014
DYRVIK, ATSITE, ARCHITECTOPIA, PLANURBAN OG VISTA ANALYSE
Byutviklingsgrepet viser addisjon av kvartaler langs Strandgata i tillegg til høyblokk på Tjuvholmen for
å forsterke kvadraturen, og trekke denne ut mot Mjøsa. I tillegg foreslås kvartalsbasert utvikling av
tomtene langs Mjøsa mot Espern.
Spor skinnetopp ligger på kote 131 m, godt over dagens nivå, slik at bygulvet kan flyte under spor.
Reisetorget er lagt i forbindelse med Parkgata. Dette gir kontinuitet i sammenheng mellom byens
rom. Ny Skibladnerbrygge kan knyttes til reisetorget.
Bilparkering, reisetorg og alle fasiliteter er lagt under sporet, som ligger på bru. Bilforbindelse
prioriteres ved Vangsvegen og Sverdrupsgate. Mjøsa trekkes inn mot byen og det legges en park med
øyer, som ville gjøre det mulig å gå ut og under broen. Det åpnes også for vann mellom
stasjonsområdet og Tjuvholmen for mer vannutskiftning inn mot sentrum.

Figur 1 Parallelloppdrag, Mjøslinja
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HAMAR SJØFRONT, RODEO ARKITEKTER AS OG NORCONSULT AS.
I tråd med grepet for «fem‐minuttersbyen» trekkes de identitetsbærende begrepene Jernbanebyen
og Mjøsbyen fram. Forsalget ønsker å trekke Mjøsa inn mot sentrum gjennom en stor aktivitetspark.
Det legges ikke opp til ny bebyggelse langs Strandgata, mens utvikling av Tjuvholmen er prioritert.
Broutforming skal løfte effekt av bro fra barriere til interessant objekt på tvers av Hamarbukta.
Spor ligger med skinnetopp på kote 126.5m, som dagens. Reisetorg legges i enden av Parkgata.
Bilforbindelse er lagt under spor i forlengelse av Vangsvegen. Gangsti over spor er lagt på kote 133,5
for sammenheng til Tjuvholmen, og for et byrom på toppen med direkte tilgang til plattform som en
kontinuitet av sjøpromenaden. Rodeo poengterer at det er 2000 innbyggere i sentrum som er
potensielle fotgjengere eller syklister, og 28 000 utenfor sentrum som mer sannsynlig er bilister.
Knutepunktet tilpasses dette behovet.

Figur 2: Parallelloppdrag, Illustrasjon over løsningsforslaget sett fra nordvest, ut Hamarbukta mot Tjuvholmen.
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URBAN SJØFRONT, ENTASIS/SWECO/RAMBØLL
Byutviklingsgrepet er basert på å bygge jernbane på et dike mot flommen og skape et helårs
vannspeil på innsiden mot byen. Det foreslås en bydel over jernbanesporet og Tjuvholmen er vist
fullt utviklet med høyhus.
Stasjonen ligger på samme høyde som dagens, med spor over Hamarbukta på lav «bro»/ byggbar
kulvert og fylling.
Det foreslås stort parkeringsanlegg i kulvert langs sporene. Veinettet trekkes mot kulvert og det
foreslås en undergang til Tjuvholmen. Det planlegges en sykkelsti øst‐vest langs Strandgata. Gangbro
i forlengelse av Håkons gate skal binde kvadraturen sammen med ny bydel.

Figur 3 Parallelloppdrag, Urban Sjøfront
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Hamar ØST, 2014
Premiss for oppgaven er å vise to alternativer; et med spor på bakken og et med spor på bro.
Vikingskipet stasjon legges i akse av Stangevegen og ca. 100 m fra bilbroen over Åkersvika. På bakken
ligger sporene på k+ 127.
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DYRVIK, ATSITE, ARCHITECTOPIA, PLANURBAN OG VISTA ANALYSE
Hovedgrepet er å fortette trekanten langs Stangeveien og Mjøsa, Espern og inn mot Briskebyen, med
en urban forbindelse fra sentrum til stasjon. Denne ledes videre i en ringforbindelse gjennom
Vangsveien til sentrum. Stasjon er løftet som flytende forbindelse over til nyutvikla park ved
vikingskipet.. Parkering og veg til Vikingskipet legges nordover. Det foreslås ny bybane knyttet til
stasjonen, og en klar funksjonell inndeling slik at det hovedsakelig blir næring rundt stasjonen, helse
langs Vangsvegen og handel i sentrum.
Alternativ med spor på bro: Samme hovedgrep som på bakken, men bystrukturen kan trekkes under
banen (for eksempel veg). Det kunne gitt muligheter å gjemme f.eks. parkeringsplass for stasjonen og
Vikingskipet under broen.
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SALCEDO BROSSA OG ARUP
Salcedo foreslår ny stasjonsbygning ved Vikingskipet. Perrongene legges på et høyere nivå og gir
forbindelser for både bil, sykkel og gående under sporene. Forslaget fokuserer ellers på utbygging i
tre hovedområder/ økobydeler:
•
•
•

Strandsonen: bolig i kvartalsstruktur
Stasjonen og Vikingskipet: Kontor‐ og utdanningsinstitusjoner flyttes hit. Hotell og
konferanselokaler.
Vangsvegen: funksjonsmiks med kontorer og næring. Nye institusjoner, kontorer og høye
boligblokker med utsikt til Mjøsa.

Hele vannfronten etableres som offentlig grønt‐ og friluftsområde, samt område for flombeskyttende
tiltak med økologiske funksjoner.

Figur 4 Parallelloppdrag, stasjon Vikingskipet
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ENTASIS
Hovedgrepet er å knytte by og gater på tvers av sporet, og skape en sammenheng med lokk over
bane eller byliv under bane. Ideen er å bygge inn jernbanen i en tett urban struktur.
Det er visualisert to varianter både stasjon sju meter over bakkenivå og på bakkenivå, og det foreslås
park fra Stortorget til ny stasjon i øst. Forslaget vil skape en åpen grønn øst‐vest akse og trekke
Hamarbukta helt inn til hovedtorget når togforbindelsen er flyttet.

Figur 5 Parallelloppdrag, stasjon Vikingskipet. Hamar herfra, Entasis
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