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Bakgrunn
Utbyggingen av IC fra Oslo til Lillehammer skal 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, og i sammenheng med
utredningsarbeidet er det derfor viktig å ha et tydelig grunnlag for vurderinger.
Stedsanalysen er ment som supplerende til annet analysegrunnlag, og er viktig for å dokumentere kvaliteter
ved dagens situasjon som grunnlag for å vurdere tiltakets innvirkning på denne.

Analyseområdene
Analysene er rettet mot hvordan tiltaket påvirker strukturelle sammenhenger, funksjoner og byliv, og det
legges vekt på å kartlegge områder som påvirkes av tiltaket. Siden det skal utredes to ulike korridorer gjennom
Hamar, er det valgt å betrakte området rundt de ulike stasjonsalternativene som to ulike utsnitt av et større
analyseområde.
Analysene er videre avgrenset med en avstandssirkel på 600 meter, som er begrunnet effekt på bystrukturen
innenfor det tilsvarer 5‐10 minutters gange. I enkelte studier benyttes også 1 km fra stasjonen som område for
ringvirkninger, men innenfor 500‐600 meter vurderer de fleste det som naturlig å bevege seg til fots, og radien
definerer dermed et fokusområde for etablering av bebyggelse og program som kan gi redusert bruk av bil og
god knutepunktutvikling. Sirkelen tar også tak i ett av de sentrale premissene for byens utvikling, det
gangbaserte området, der byens gulv (det offentlige rommet) påvirkes mest av aktiviteten rundt knutepunktet.
Da avstandssirkelen er en markant forenkling blir gangbarhet også analysert og differensiert som eget tema,
sammen med studier av byens koblethet. Bedre koblinger styrker mulighet til mer bruk av gange, sykkel og
kollektiv, og liv i byens rom. Her vil økt boligtetthet gi mer bruk over døgnet, noe som gir økt opplevelse av
sikkerhet. I femminuttersbyen spiller også jernbanestasjon rolle i forhold konsentrert arealbruk.
Stedsanalysen er tenkt som hjelpemiddel for konsekvensutredningsarbeidet og som bakgrunn for
hensiktsmessige grep rund utvikling av by og knutepunkt, og tiltakene som belyses er alternativ øst og
alternativ vest. For enkelte tema er det lite hensiktsmessig å skille områder fra hverandre, og alternativene blir
da sett under ett.

Illustrasjonen viser de to alternative plasseringene av stasjon sammen med funksjoner i dagens by, og med
dagens jernbane.
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Alternativ vest_Dagens stasjon
Hamar stasjon ligger i søndre ende av kvadraturen, der Parkgata møter Strandgata. Stasjonsbygget ligger nord
for sporområdet. Her ligger den i nær tilknytning til byens rekreasjonsområder langs Mjøsa; Tjuvholmen,
Hamarbukta og Koigen, og med ganglinjer direkte opp i sentrums kvartalsstruktur.
Kvadraturen, som bygger på Røyems plan fra 1848 og har vært Hamar sentrum siden, har blandede
sentrumsformål, med forretning, kontor og bolig. Torggata er gågate, mens Grønnegata og Strandgata er for
biler.
Øst for stasjonen ligger Østbyen, et sentrumsnært boligområde, og sørøst for stasjonen ligger kulturmiljøet
Espern, med lokstaller fra jernbanens historiske utbygging i Norge og verkstedbygg fra Ham‐Jern.
Espern er under transformasjon og i 2003 ble den ene verkstedhallen bygget om til aktivitetssenter.
Det markerte analyseområdet rundt stasjon i vest inkluderer det gang‐ og sykkelbaserte sentrumsområdet med
detaljhandel, og steder for opphold – både i form av byliv og rekreasjon – innenfor en radius av 600 meter fra
stasjonen.
En ny stasjon vil her bygge videre på en historisk situasjon og en kjent ankomst med jernbane til Hamar.

Illustrasjonen viser stasjonsalternativets plassering i forhold til attraksjoner og aktiviteter i Hamar sentrum.
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Alternativ øst_Vikingskipet
Vikingskipet ligger øst for Hamar sentrum, øst for Rørosbanen og vest for Åkersvika. Foruten Vikingskipet
består området av åpne arealer til parkering, samt storhandel, salg av biler, møbler og byggevarer.
Vest for Rørosbanen ligger boligområdet Briskebyen.
Nord for området – hvor traseen er tenkt videreført i retning Lillehammer – ligger boligområdet Disen.
Området har godt utbygd infrastruktur. På grunn av få boende i området er området bilbasert, selv om
sykkelveinettet er bra.
Alternativ stasjon i øst innebærer utvikling av et knutepunkt nær Vikingskipet, med klart større avstand til
dagen sentrum.

Illustrasjonen viser stasjonsalternativets plassering i forhold til attraksjoner og aktiviteter i Hamar sentrum.
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Planstatus
Som grunnlag for å vurdere fortetting og transformasjon på Hamar er det hentet informasjon fra kommunens
planarbeid, kommuneplan og kommunedelplaner samt igangsatte og ferdigbehandlede reguleringsplaner.
Fra kommunens overordnede føringer i samfunnsdelen heter det:
VISJON: HAMAR – INNLANDETS URBANE HJERTE
Hamar skal være hovedpulsen i regionen – en bærekraftig mjøsby som satser på å utvikle mennesker og
næringsliv.
HOVEDMÅL 1: I 2030 er Hamar den viktigste byen i og for Innlandet.
HOVEDMÅL 2: I 2030 er Hamar en kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud, rikt næringsliv og stor
innovasjonskraft.
HOVEDMÅL 3: I 2030 er Hamar en bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve miljøvennlig.
HOVEDMÅL 4: I 2030 er Hamar en av landets beste kommuner for barn og ungdom.
HOVEDMÅL 5: I 2030 er Hamar en trygg og inkluderende kommune med rom for alle.
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STEDSANALYSE
Historisk utvikling
Det har bodd folk i Hamarområdet i ca. 4000 år. På 400‐tallet var storgården Åker i Vang et maktsenter og
tingsted hvor lov og dom for hele Mjøsregionen ble satt.
I 1152 ble Hamar bispesete opprettet. Domkirke, kloster, skole og rådestue bidro til at kulturlivet og handelen
vokste frem. På grunn av sin posisjon som bispesete var Hamar en av landets fem sentrale byer i
middelalderen. Etter reformasjonen ble byen imidlertid lagt øde, Bispedømmet ble underlagt Oslo.
Svenskekongen fikk Hamardomen nedbrent i 1567, folk flyttet fra, og bystatusen ble opphevet og omgjort til
storgård.
I 1755 ble det fra regjeringen i København uttrykt et ønske om å opprette en handelsby ved Mjøsa hvor
bøndene kunne få omsatt sine varer, og som i tillegg kunne fungere som et administrativt sentrum for innlands‐
Norge. Fra 1812 – 1848 ble det av Stortinget og ulike oppnevnte kommisjoner gjort grundige undersøkelser,
rapporter og overveielser for hvor den nye handelsbyen langs Mjøsa skulle ligge. Hamar ble tilslutt valgt og ble i
1849 på ny opprettet av kongen som kjøpstad, denne gang et par kilometer lenger sør for Domkirkeodden som
var det opprinnelige bispesete. Den nye byen skulle ha en handelssone innenfor en radius på fem kilometer.

Ingeniør Røyems kvartalsplan fra 1848.
Den nye byen hadde et areal på 400 mål, og ble tegnet av ingeniør Røyem, fra hæren. Det skulle være
kvartalstruktur med tre hovedgater som følger langs byens høydekurver: Strandgata, Torggata og Grønnegata.
Tverrgatene fikk således sikt til Mjøsa. Det ble gjort plass til tre byrom, ett torg, og til en kirke i utkanten av
byen. Planen ble stort sett akseptert selv om det allerede da var bekymring med tanke på byens sårbarhet ved
oversvømmelse.
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På 1840‐tallet økte handel og samferdsel i Norge, noe som igjen økte interessen for å bygge jernbane for å
transportere varer og mennesker raskere. I 1851 godkjente Stortinget jernbane fra Kristiania til Eidsvoll, og i
1854 fikk Norge «Hovedbanen», som ble en stor suksess. Landets andre jernbanestrekning – Hamar –
Grundset, som var verdens første lokomotivdrevne smalsporede jernbane, og landets første statsbane, ble
åpnet i Hamar allerede i 1862. I tillegg ble det etablert vei‐ og broforbindelse sør og østover, samt god
forbindelse over Mjøsa både sommer og vinter. Skibladner anløp Hamar første gang i 1856.
I 1860‐70 årene utviklet Hamar seg til industriby. Dette gjorde at Hamar på slutten av 1800‐tallet var en av to
norske byer som hadde sterkest vekst både i folketall og økonomisk framgang.
Utover 1900‐tallet ble bilen en viktig faktor for byens utvikling. Og i 20‐årene ble Sverre Pedersen engasjert til å
utarbeide generalplanen for Hamar. Pedersen var, som de fleste planleggere av den generasjonen han tilhørte,
forankret i «city‐beautiful»‐tradisjonen. I hans tilfelle ble denne tradisjonen også farga av tyskinspirert
monumentalitet, samtidig som hans unike bidrag var 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 motsetning til de lukkede
europeiske byrommene åpnet seg mot omgivelsene og tok landskapet inn i byen. Disse prinsippene ble fulgt i
«Sommerfuglplanen» for Hamar, 1924.

Sommerfuglplanen til Sverre Pedersen 1924.
Hamar ble i 1992 slått sammen med Vang og en del av Furnes til storkommunen Hamar med ca 26 000
innbyggere. Til sammenligning ble Hamar i årene 1900‐1947 kalt «6000‐borgeres by» da byens grunn ikke tillot
mer vekst.
Selv om Hamar er den største byen i Hedmark, har ikke Hamar som by vokst så mye etter denne
sammenslåingen (ca. 30 000 innbyggere i dag), mye på grunn av en desentraliseringspolitikk som har motsatt
seg videre vekst. Følgene har blitt at mye av det offentlige tjenestetilbudet innen helse‐ og
undervisningssektoren har blitt plassert andre steder i Hedmark fylke. Samtidig har mye av den eldre industrien
blitt flyttet ut eller lagt ned. Hamar kommune har derfor fått tilbake mye av den profil stedet var tiltenkt ved
anleggelsen i 1849, nemlig en handels og administrasjonsby.
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Under følger historiske kart og en forenklet framstilling av byens vekst fra by med hager vendt mot vannet, til
en by med store utfyllinger langs Mjøsa.

Illustrasjonen viser kart over Hamar fra 1902

Utvikling langs Vangsvegen og kystlinje ved Vikingskipet 1968.
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Utvikling langs Vangsvegen og kystlinje ved Vikingskipet 1997.

Utvikling langs Vangsvegen og kystlinje ved Vikingskipet 2011.
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Utviklingstrekk etter Røyem og Pedersens planer

Utstrekning av Hamars kvartalsstruktur ihht Røyems plan for kvartalsbyen fra 1848, vist på plan med
byutvikling ihht dagens planer..

Røyems plan for Hamar 1848. Gul farge indikerer sentrale byrom og gater, mens grønt langs Mjøsa er hager
som dels var private.
Diagrammet over viser forholdet mellom Mjøsa og Røyems bystruktur fra 1848. Utenfor Strandgata er det
anlagt parsellhager som følger kvartalsstrukturen. Fasaden mot vannet består av byveggen brutt av
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betydningsfulle offentlige rom som Stortorvet og Triangelparken som gir utsyn mot Mjøsa. Røyem etablerte
flere akser mot vannet som understreker både byens topografi og byens forhold til Mjøsa. Domkirken ligger i
en av disse

Pedersens plan for Hamar 1924. Gul farge indikerer sentrale byrom og gater.
Diagrammet over viser forholdet mellom Pedersens Hamar fra 1924 med Mjøsa og Røyems bystruktur fra 1848.
Utenfor Strandgata er det anlagt parsellhager som følger kvartalsstrukturen. Bystrukturen til Pedersen bygger
videre på Røyems hovedtrekk; forholdet mellom Mjøsa og byen. Den:
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‐

videreutvikler Røyems akser for å strukturere byutvidelsen

‐

videreutvikler Røyems fasade mot Mjøsa og forlenger kvartalsstrukturen mot øst

‐

videreutvikler og etablerer flere offentlige rom som møtepunkter mellom byen og vannet som knytter
disse sammen

‐

Pedersens videreutvikling av Røyems akser mot vannet understreker byens topografi og byens forhold
til Mjøsa, på tross av jernbanelinjen som nå etableres gjennom byen

STEDSANALYSE HAMAR

Dagens Hamar, med trekk fra både Røyems plan fra 1848 og Pedersens plan fra 1924. Gul farge indikerer
sentrale byrom og gater.
Diagrammet over viser dagens Hamar med Pedersens Hamar fra 1924 med Mjøsa og Røyems bystruktur fra
1848. Bystrukturen er preget av jernbanetraséen som bryter forbindelsen mellom byen og vannet.
Bystrukturen ligger allikevel til rette for å reetablere forholdet og punktene som utmerker seg for å reetablere
dette forholdet på en måte som bygger videre på byens tidligere utviklingstrekk er i aksenes møte med
jernbanen‐ aksen ved Høyensalodden, Stortorvet, Vangsvegen og Jernbanetorget
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Verneverdier og kulturminner
Dagens Hamar er karakteristisk med sin beliggenhet ved Mjøsa, der rutenettsplanen og stasjonen er viktige
som historiske elementer.
I Hamar sentrum ligger svært mange Sefrak registrerte bygninger – fra før 1900 (merket med trekant i ill.
under). Byggene markert med rødt er meldepliktig ved riving/ombygging, de rosa er fredete bygninger. Grå
trekant markerer hvor bygg allerede er blitt fjernet.
Store deler av det som ble bygd etter den opprinnelige byplanen fra 1848, er i dag under nasjonale interesser
for kulturmiljøer. Det er interessant å notere seg at utviklingen som senere fulgte bilens premisser med
utbygging langs Vangsvegen og ut mot Åkersvika, i liten grad har resultert i bymessige kvaliteter man trekker
frem for Hamar i dag. Rester fra Pedersens sommerfuglplan har riktig nok overlevd og kan gjenfinnes i
forlengelsen av Vangsvegen og noen andre gater.

Illustrasjon over er hentet fra askeladden.ra.no og viser nasjonale interesser i by samt fredede bygg og anlegg i
sentrale områder av Hamar. Under vises samme tema med stasjonsalternativene for Hamar.

Illustrasjonen over viser bygg som er Sefrak registrerte i Hamar sentrum. Rød trekant betyr meldepliktig i hht
KML p25, grå er fjernet objekt, mens gul er annet SEFRAK‐bygg. Informasjon er hentet fra Miljostatus.no.
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Natur og landskapsforhold
Hamar sentrum ligger i et amfi som heller ned mot Mjøsa og Hamarbukta. I østre ende ligger dagens stasjon.
Herfra går et lavbrekk i landskapet fra Mjøsa, langs Vangsvegen, og østover til Åker. Høyden øst for dette
lavbrekket utgjør boligområdene Østbyen og Briskebyen.
Grønnegata, øverste gate i kvadraturen ligger på kote 134 vest ved Stortorget, kote 140 ved høgskolen, og kote
131 i krysning med Vangsvegen. Vangsvegen ligger ellers ca. 132 meter over havet når du følger denne
nordover.
Byen åpner seg mot Mjøsa, og Strandgateparken ligger i dag langs Hamarbukta på innsiden av jernbanen, mens
Koigen ligger ut mot Mjøsa. De grønne arealene har stor verdi og det er tilrettelagt med gang‐ og sykkelvei
langs hele Mjøsa.
Mjøsas normalvannstand er 123,5 moh, og dagens jernbane ligger på kote 127 forbi Hamarbukta.

Mjøsa er på kote 123. Opp til k+135 er det farge for hver meter. Fra 135 og oppover er det farge for hver 5.
høydemeter. Gul farge indikerer sentrale byrom og gater innenfor Røyems kvartalsby fra 1848.
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Visuelle forbindelser og sammenhenger
Sikt til Mjøsa
Retningen på de lange sentrumsgatene følger kotene og ligger parallelt med Mjøsa, og i Røyems planlagte
rutenett gir tverrgående gater sikt og åpenhet mot lyset fra Mjøsa.
Sikten varierer i forhold til hvor høyt du står i Kvadraturen, og på illustrasjonen under viser grønne siktlinjer fra
de høyest liggende gatene der siktlinjen «starter». Trær, landskap, og eksisterende jernbane blir til hinder for
sikten når du kommer lavere i byen.
I flere tilfeller er det lite eller ingen sikt når en kommer ned til Strandgata og Strandgateparken.

Siktlinjer i dag, fra Grønnegata i vest, fra P. Sandviks gate i midt, og fra St. Olavs gate i øst. Når du står i
Strandgata vil flere av siktlinjene være brutt pga jernbanen bygninger og trær langs strandsonen. Punktene er
merket med rødt kryss. Gul farge indikerer sentrale byrom og gater innenfor Røyems kvartalsby fra 1848.

Lyset fra Mjøsa oppleves uansett sikt eller ei som en viktig kvalitet på Hamar.
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Krysningspunkter
Jernbanen ligger langs Mjøsa, mens bykjernen ligger bak og ovenfor. Vestsiden av sentrum har god forbindelse
mellom byen og rekreasjonsområdet ved Mjøsa ved flere krysningspunkter under jernbanen. Øst for dagens
jernbanestasjon er det færre forbindelser på grunn av det brede sporområdet østover mot Espern.
For å bedre byens sammenhenger til Mjøsa vil forbindelser på tvers av sporområdet være en viktig del av
prosjektet uansett hvilken trasé som velges.
De tre fremtidige stasjonsalternativene ligger på forskjellige steder i forhold til dagens tette by, og gir dermed
ganske forskjellige virkninger i forhold til sikt og sammenheng i byen.

Illustrasjonen viser fysiske forbindelser til Mjøsa. Hel ring = overgang, stiplet ring = undergang. Gul farge
indikerer sentrale byrom og gater innenfor Røyems kvartalsby fra 1848.
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Flom
MJØSA
Mjøsa er Norges største innsjø med et areal på 365 km2. Innsjøen er drøyt ti mil lang og er en del av
Glommavassdraget. Gudbrandsdalslågen er det viktigste tilløpet til Mjøsa.
Ifølge Flomberegningen for Mjøsa fra NVE år 2000, ligger flom i Mjøsa normalt på 123.51 moh (5.82m over
normalvannstand), 200 års flommen er satt til 126.43 moh. (8.74m) og 500 års flommen på 127.44 moh.
(9.75m).
Flom er en problematikk i alle byer og tettsteder nært til Mjøsa, og i forbindelse med bygg og konstruksjoner
langs Mjøsa blir det bygd flomvoller opp til kote 127‐128 meter over havet.
KART FRA NVE
Illustrasjonen under viser 200 års flom = 126.43 moh (øverst) og 500 års flom = 127.44 moh (nederst).
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Forståelsen av byen, bydelenes roller
Hamar har store muligheter for å utvikle og dyrke fram særegne kvaliteter i ulike bydeler, med forskjellige
kvaliteter: Sjøfronten, Havnebyen og Strandparken som bydeler langs Mjøsa i strekket mellom Koigen i vest og
Espern i øst.
Kvartalsstrukturen ligger bak de strandnære tomtene og danner Hamars handelssentrum, mens Storhusbyen
ligger langs Vangsvegen. Områdene rundt Campus Hamar omfatter i dag sykehuset, mens Kulturkvartalene
ligger i vest i tilknytting til vestbyen. Østbyen ligger mellom jernbanen og Storhusbyen, og avgrenses av
Briskebyen og Rørosbanen i øst. I øst ligger Vikingskipet med nærings‐ og utviklingsområder rundt.
Illustrasjonen under viser også næringsområdene nord for Åkersvika, som spiller en rolle i forhold til
lokalisering av bilbasert næringsvirksomhet.

Illustrasjon viser Hamars bydeler – med særegne kvaliteter: Sjøfronten, Havnebyen, Strandparken,
Kvartalsstrukturen, Storhusbyen, Campus Hamar, Østbyen og Storhusbyen.

KVARTALSSTRUKTUREN SOM SENTRUMSOMRÅDE
Det er investert mye i Hamar sentrum, som er i ferd med å revitaliseres. Nytt kjøpesenter er bygget i byen, nytt kulturhus,
flott torg, attraktive parkområder langs Mjøsstranda og transformasjon av industribygg til boliger tett på sentrum, er
positive utviklingstrekk. Sentrum i Hamar er definert som de ca. 30 kvartalene innenfor det gule feltet vist på

illustrasjonen over. Her finnes et tilbud av butikker som i første rekke er konsentrert til gågata fra Østre Torg til
Stortorget, som er hovedgate for handel i Hamar. I tillegg finner man en brukbar sekundær handlegate i
Strandgata og i områdene nær jernbanestasjonen.
Innenfor det definerte sentrumsområdet finnes også en god del boliger, og flere kvartaler er godt egnet for
videre utvikling til byboligstrøk. Dette er også medvirkende til at Hamar både får et attraktivt byliv over døgnet
og økt tilbud. Akser mellom togstasjon og sentrumsområdene er viktige.

STRANDPARKEN OG HAMARBUKTA
Delområdet har i dag en åpen karakter basert på en utvikling av Strandgateparken i kombinasjon med
frittliggende bebyggelse, der området mellom Basarbygningen og forlengelsen av Sverres gate skal være
friområde park (Strandgateparken). Basarbygningen er bevarinsverdig.
Området mellom Strandgata og Strandpromenaden – fra forlengelsen av Sverres gate til Jernbanebrygga – er
friområde, der det kan tillates frittliggende bebyggelse med lav utnyttelse.
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SJØFRONTEN SOM DEN FREMTIDIGE BYEN I STRANDSONEN
Hamars mest attraktive bydeler ligger sjønært. Strandsonen er del av et nylig regulert byområde utenfor
jernbanestasjonen, og vil være et viktig transformasjons‐ og utviklingsområde i tiden framover. Valg av innhold
er viktig for Hamar og sentrums utvikling mot vannet.

HAVNEBYEN OG TJUVHOLMEN
Tjuvholmen ligger rett ut for jernbanestasjonen, og skal primært videreutvikles som friområde med utvidelse
av eksisterende småbåthavn og har ellers et stort potensial for ferie og fritid, kurs og konferanse, og som
friområde med fornminne.

ESPERN SOM ØSTRE DEL AV SJØFRONTEN
Espern henger nært sammen med Strandsonen og er transformasjonsområdet lengst øst. Espern har siden
1897 vært industriområde, og består av Ham‐Jern sine fabrikker og jernbaneverkstedet med lokstaller, der
damplokomotiver har blitt produsert. Området er regulert for stor andel boliger, og kan bygges ut med en
blanding av næring og bolig. Strandlinjen med Strandpromenaden skal gis en parkmessig karakter, og fungere
som friområde.

STORHUSBYEN LANGS VANGSVEGEN
Utvikling av kjøpesenter på tomta til Hamar Stadion og den videre utviklingen på tomtene Fuglsethmyra har
endret denne delen av Vangsvegen fra område for idrett og sport til byggeområder og by. I bakkant på Holset
ligger bevaringsområder.

VIKINGSKIPET OG OMRÅDENE LANGS ÅKERSVIKA
Det er utarbeidet en reguleringsplan for områdene langs Åkersvikvegen vedtatt i 2003. Planområdet dekker
Vikingskipet og hele området inn mot dagens Rørosbane, og utnyttelse for næringstomtene er vist med TU på
120% og byggehøyder på to til tre næringsetasjer. Intensjonen med forretningsområdene har vært å styre «rett
virksomhet til rett lokalisering» for næringsområdene i Hamar‐regionen, og at det derfor legges til rette for
næringsvirksomhet i kategori B, etter ABC‐metoden. Gjeldende planer legger opp til at områdene langs
Åkersvikvegen skal etter planene ikke legges til rette for virksomhet som konkurrerer med detaljhandelen i
sentrum, eller for virksomhet som i hovedsak har behov for høy tilgjengelighet med varetransport tilknyttet E6.

Illustrasjon basert på kommunens arbeider som utdyper bildet av byens ulike bydeler.
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Byform og arkitektur
EIERFORHOLD
I vest er det meste av området som berøres av tiltaket eid av BaneNor eiendom (tidligere Jernbaneverket og
Rom eiendom). Ved Hamarbukta og forbi Koigen er det meste offentlige rekreasjonsområdet langs Mjøsa.
Eiendomsstrukturen nord for dagens stasjon utgjøres av sentrums historiske kvartalsstruktur, mens det i
Østbyen kan sees tendenser til en mindre planlagt utvikling med mange og små tomter. Begge områder er
primært privat eiet. Sør for stasjonen finnes store tomter som dels er private, eller eiet av BaneNor.
I øst er det meste av området næringsområder og parkeringsareal ved Vikingskipet. I nord rundt Disen er det
meste av arealene private, og igjen mer småskalert. Nord for kartkanten ligger større jordbruksarealer.
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Eiendomsstrukturen viser store tomter langs Mjøsa og Åkersvika, og en mer småskalert struktur lenger bak i
byen. Nederste illustrasjon vises jernbaneverkets eiendommer (blå), og NSB sine (røde). Øvrige er private.
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GATE OG BYROMSSTRUKTUR VEST
Området nord for tiltaket utgjør den planlagte, og for Hamars historiske identitet, viktige kvartalsstrukturen,
med tydelige gater og store definerte byrom. Området sør og vest for knutepunktet er åpne arealer med vann,
grønt og parkering.
Åttemetersplanet som ligger rett vest av dagens stasjon utgjør utflytende arealer på fylling, og har begrensede
byromskvaliteter.
Stasjonsområdet er allerede en del av sentrumsstrukturen, og utgjør et målpunkt i dagens struktur.

GATE OG BYROMSSTRUKTUR ØST
Området øst for Østbyen og Briskeby, som begge er mer finmaskede boligområder, er preget av store tomter,
åpne asfalterte parkeringsarealer, og brede gater. Gaterommene er lite definerte da det er få bygg i området,
og de byggene som er der ikke forholder seg til gateløpet. Dette gir få romlige kvaliteter.

gate & byrom
parkering/annet vegareal/lager/ industriareal
og kjør hvor du vil prinsippet
bebyggelse / bebyggelsesfelt
park/grønt
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BEBYGGELSESSTRUKTUR VEST
Jernbanen avgrenser kvartalsstrukturen mot sør, og dels mot vest der den følger Strandgata et kort stykke.
Kvartalsstrukturen følger parallelt med Mjøsa og gir sikt gjennom gatene ut mot vannet.
Øst i analyseområdet blir bebyggelsen mer løst opp, og boligene forholder seg friere til gatestrukturen.

enkeltstående
langs gate
til plass/park/elv
kvartal

Illustrasjon: Bebyggelsesstruktur rundt knutepunkt alternativ vest. Utbygging på Espen og langs strandsonen er
fremtidig og basert på gjeldende planer.
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BEBYGGELSESSTRUKTUR ØST
Eksisterende Rørosbane avgrenser den finmaskede eneboligstrukturen mot øst.
Hovedgata Vangsvegen kommer inn i området fra vest, med forlengelse i Skogvegen og Sagvegen. Bygningene
langs disse gatene er løst plassert i forhold til gata, og foruten Briskeby stadion er det få delområder som her
bygger opp om gateløp og retninger.
Området øst for Rørosbanen har få bygg og lite tydelig struktur. Byggene er enkeltstående og forholder seg ikke
til gateløpene. Dette gir ett rotete og fragmentert uttrykk i en åpen struktur.
Vikingskipet ligger som en satellitt mellom parkeringsarealer og Åkersvika, men landskapet rundt bygget er
formet slik at det forholder seg til det blågrønne rommet.

enkeltstående
langs gate
til plass/park/elv
kvartal

Illustrasjon: Bebyggelsesstruktur rundt knutepunkt alternativ øst. Utbygging på Espen og langs strandsonen er
fremtidig og basert på gjeldende planer.
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AREALBRUK VEST
Området nær tiltaket er preget av blandede sentrumsformål, med forretning, kontor og bolig. Østover i
området glir det mer over til et rent boligområde.
Offentlige tjenester ligger mer eller mindre på en linje langs Parkgata og Enggata, som begge ender ved
knutepunktet.
GIS kartlegging viser at det er 1645 bosatte innenfor en radius på 600 meter fra knutepunktet, og 5090
arbeidsplasser.
Det er korte avstander mellom ulike funksjoner. Det man trenger i hverdagen er innen gangavstand, noe som
gir høyere bruk av gang‐ og sykkel innenfor området og høyere grad av sosial trygghet.

bolig
mix‐ forretning/kontor/bolig
mix‐ forretning/kontor
offentlige tjenester/helse
sport/kultur/skole
næring‐ kontor/industri

Illustrasjon: Arealbruk rundt knutepunkt alternativ K1, der blandede funksjoner gir byliv over døgnet, og bidrar
til et tryggere område. Utbygging på Espen og langs strandsonen er fremtidig og basert på gjeldende planer.
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AREALBRUK ØST
Området rundt tiltaket er preget av få funksjoner. Det som finnes er bilbasert storhandel og næring med
utendørs lagring, i tillegg til Vikingskipet som huser større arrangementer, messer og sport, og som med sine
2000 parkeringsplasser fremstår som bilbasert og arealkrevende.
Vest for Rørosbanen er det hovedsakelig boliger.
GIS kartlegging viser at det er 536 bosatte innenfor en radius på 600 meter fra knutepunktet, og 591
arbeidsplasser.

bolig
mix‐ forretning/kontor/bolig
mix‐ forretning/kontor
offentlige tjenester/helse
sport/kultur/skole
næring‐ kontor/industri

Illustrasjon: Arealbruk rundt knutepunkt alternativ K3, bidrar i dag ikke til å skape variasjon og et byområde for
fotgjengere. Utbygging på Espen og langs strandsonen er fremtidig og basert på gjeldende planer.
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BYGNINGSTYPOLOGI VEST
Bygningstypologien uttrykker prinsippet for bygningenes strukturelle oppbygning og romlige sammenhenger.
Typologien i sentrum preges av kvartaler med aktive fasader med utadrettede virksomheter og mange
innganger som henvender seg mot gatene. Dette skaper intimitet og et byliv som gir området tilstrekkelig sosial
sikkerhet til at man kan ferdes her hele døgnet. Området er gangbasert og inviterer til opphold og ikke bare
gjennomgang.
Området øst for sentrum – Østbyen – består hovedsakelig av småhus og eneboliger, der flere av dem er trukket
lenger inn på tomta, men der hage og annen opparbeiding gir kvalitet til området og grader av grønt.

ene‐ tomanns‐ fi remannsbolig og byvilla
leiligh etsbygg
se ntrumsbe byg gelse ‐ u tadrettede fun ksjoner på gateplan
se ntrumsbe byggelse ‐ innad vent på gateplan
utadrettede fasader
in stitusjon ( store bygg med 1‐2 inn ganger)
storskalabygg (næring og kontor)
storskala bygg handel
bensinstasjon

Illustrasjon: Bygningstypologien i området rundt dagens stasjon og alternativ K1 består av en stor andel bygg
med utadrettet virksomhet på gateplan. Utbygging på Espen og langs strandsonen er fremtidig og basert på
gjeldende planer.

30

STEDSANALYSE HAMAR

BYGNINGSTYPOLOGI ØST‐HAMAR ØST
Bygningstypologien uttrykker prinsippet for bygningenes strukturelle oppbygning og romlige sammenhenger og
er i denne østre delen av sentrum preget av større bygg, industrihaller, Vikingskipet og Briskeby stadion, som
alle har få innganger. Vest for tiltaket ligger boligområdene Østbyen og Briskebyen, som i hovedsak består av
småhus og eneboliger.

ene‐ tomanns‐ fi remannsbolig og byvilla
leiligh etsbygg
se ntrumsbe byg gelse ‐ u tadrettede fun ksjoner på gateplan
se ntrumsbe byggelse ‐ innad vent på gateplan
utadrettede fasader
in stitusjon ( store bygg med 1‐2 inn ganger)
storskalabygg (næring og kontor)
storskala bygg handel
bensinstasjon

Illustrasjon: Bygningstypologien i området rundt alternativ K3 er preget av storskalabygg uten utadrettede
fasader. Utbygging på Espen og langs strandsonen er fremtidig og basert på gjeldende planer.
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Funksjoner
Kartet viser at jernbanen i dag fungerer som en barriere, samtidig som at stasjonsfunksjonen er i tett synergi
med en typisk bystruktur som består av byrom og bygulv i gult og et mangfoldig, rikt og tett tilbud på gateplan.
Dette er en typisk sitasjon for en etablert sentrumsstruktur og område hvor man finner byliv
I øst ser man en typisk bilbasert situasjon med bygg for plasskrevende storhandel uten bygulv og byrom, liten
variasjon og mangfold av funksjoner, spredt over et stort område.
En stasjonsplassering her vil ikke kunne spille på eller støtte det eksisterende. De fleste av næringene i øst vil
dessuten måtte flyttes til et annet sted, da bygningene må rives som følge av tiltaket.
Oppsummert beskriver kartet en typisk bymessighet i vest hvor de aller fleste publikumsrettede tjenestene og
funksjonene ligger tett i tett og i gangavstand fra stasjonen. Situasjonen i øst er typisk bilbasert med bare 11
næringer innenfor en radius på 600 meter. Tallet blir redusert ytterligere hvis man i tillegg ser på mulighetene
til å kunne gå mellom målpunktene i praksis, da det mangler en bystruktur.

Illustrasjon: Kartet viser funksjoner på grunnplan i Hamar i dag og gangavstand på 600 m rundt
stasjonslokaliseringene. Publikumsrettede funksjoner ligger i hovedsak på bysiden av dagens jernbanetrasé.
Stasjonen ligger i et typisk bymessig område med rikt, mangfoldig og tett tilbud på gateplan. Dette er en typisk
sitasjon for en etablert sentrumsstruktur og karakteristisk for et område hvor man finner aktivt byliv.
Situasjonen i øst er bilbasert med 11 en‐dørsnæringer i området rundt en ev. stasjon.
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Byliv
Tetthet for arbeidsplasser og bolig er basert på SSBs data fra 2018 og viser antall mennesker pr dekar.
Registrering av mennesker i offentlig rom er utført med Google streetview der alle enkeltindivider som
oppholder seg i offentlig rom i Hamar er plassert på kartet. Google streetview sine registreringer er utført i
august 2018. Koigen er registrert via bildeboble fra 2016.
Metoden gir et øyeblikksbilde av folkelivet i Hamar, men viser godt hvordan menneskene velger å fordele seg i
bystrukturen, og ut fra registreringen kan man se at menneskelivet i Hamar fordeler seg slik at det er størst
antall besøkende i byrommene i sentrum og i de attraktive parkene, som på Koigen.
Plassene folk oppholder seg sammenfaller med hvor det er størst bymessighet, på de mest sentrale stedene i
bystrukturen, med størst tetthet og størst funksjonssammensetting.
Registreringene av mennesker rundt Vikingskipet er tilknyttet biler som står parkert, og langs strandsonen ofte
folk som sykler eller er på vei et sted. Byliv og opphold er mest observert i byrommene og i Koigen.
Kartet viser at stasjonen er plassert der hvor folk oppholder seg.

Illustrasjon: Kartet viser en registrering av personer i offentlig rom i Hamar august 2018, utført fra Google
Street View, sammen med tetthet av arbeidsplasser og boende. Det er stort samsvar mellom tetthet og
befolkning.
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I de senere årene er det også gjennomført flere studier av attraktivitet og verdisetting i byområder. I studiene
av Stockholm (Värdering av stadskvaliteter. Spacescape+Evidens, 2011‐2012) og København (Gevinster ved
investeringer i byliv og bykvalitet. Spacescape+Naturstyrelsen, 2013) ble bærekraftige reiser, nærhet til urbane
virksomheter og kulturliv trukket fram som sentrale kvaliteter. Kvadratmeterprisen viste seg å variere mellom
ulike byområder og studiene identifiserte hvilke faktorer i bymiljøet som påvirket prisene i vesentlig grad. I
Stockholmsstudien viste det seg at de kvalitetene ved byene som boligkjøpere eller foretak verdsatte høyest
var nærhet til sentrum og tilgang til kollektivtrafikk og urbane virksomheter. I tillegg ble nærhet til vann og
herlighetsverdier som grønnstruktur og mosjonsmuligheter trukket frem som attraktivt både for boligkjøpere
og for lokalisering av arbeidsplasser (Grønn mobilitet 2016, Futurebuilt).
I Gehls rapport fra mars 2016 beskrives attraktivitet nært knyttet til Hamars herlighetsverdier; som de grønne
områdene og naturreservatene, kulturminner og miljøet i det bygde, i kvartalsstrukturen og som siktlinjene til
Mjøsa. Dette oppsummeres som landskaps og kulturverdier, relasjonen mellom by og natur.
Det er klart at denne type verdier har en klart økonomisk dimensjon‐ et godt plassert og utformet gir merverdi
til tilliggende by. Nærhet til vann og byliv gir merverdi til knutepunktet for nærings‐ og byutvikling. Og her er
det en stor forskjell på øst og vest. For selv om østalternativet frigjør byen fra en barriere – flytter den en
katalysator for byutvikling og merverdiskaping til et sted den har begrenset effekt og at den lykkes betinget av
forutsetninger som er usikre‐ som sterk vekst og et høyt aktivitetsnivå.
I denne sammenhengen kan det også trekkes fram elementer fra Gehls rapport fra mars 2016, som beskriver
attraktivitet nært knyttet til Hamars herlighetsverdier; som de grønne områdene og naturreservatene,
kulturminner og miljøet i det bygde, i kvartalstrukturen og som siktlinjene til Mjøsa. Dette oppsummeres som
landskaps og kulturverdier, relasjonen mellom by og natur, og har innvirkning på bruken av byen og bylivet.

Illustrasjon:
Herlighetsverdier i Hamar,
fra Gehls rapport 2016.
Attraktivitet i Hamar knyttes
i rapporten til identitet og
attraksjonsverdi,
attraktivitet for alle
gjennom rekreasjon,
byutviklingspotensiale, fysisk
nærhet og kontakt med
Mjøsa, Mjøsa som
landskapsrom og den
visuelle kontakten med
Mjøsa fra byen‐ det såkalte
«Mjøsgløttet». I
Telemarkforsking er alt
dette definert som
omdømme, stedlig kultur og
identitet‐ og er av de
faktorene kommuner kan
arbeide med for å øke egen
attraktivitet.
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Befolkningstetthet bolig
Sammen med kartet som viser arbeidsplasstetthet kan man se at Hamar er en by med mange kvartaler i
sentrum hvor man enda har ledig kapasitet for å komme opp på det FNs bærekraftmål anbefaler som god
tetthet for bolig og næring / annet bruk.
For å oppfylle FNs anbefaling kunne Hamar sin kvartalsstruktur hatt en tetthet på 15 bosatte og 60
arbeidsplasser pr daa.

Illustrasjon: Tall fra SSB, 2018 Kartet viser befolkningstetthet, dagens situasjon
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Arbeidsplasser
Tyngdepunktet for arbeidsplasser i Hamar ligger i gangavstand fra der stasjonen ligger i dag. I øst er
arbeidsplasstetthet svært lav og viser en bebyggelsesstruktur som i tillegg er lite bymessig. Kombinert med
kartene for befolkningstetthet og funksjonstetthet ser man at arbeidsplassene i øst er i en kontekst med lite
mangfold.
Sammen med kartet som viser befolkningstetthet kan man se at Hamar er en by med mange kvartaler i
sentrum hvor man enda har ledig kapasitet for å komme opp på det FNs bærekraftmål anbefaler som god
tetthet for bolig og næring / annet bruk
For å oppfylle FNs anbefaling kunne Hamar sin kvartalsstruktur hatt en tetthet på 15 bosatte og 60
arbeidsplasser pr daa

Illustrasjon: Kartet viser arbeidsplasstetthet for 2018 og dagens stasjonsplassering. Tall fra SSB, 2018.
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Forbindelser/Mobilitet
HOVEDGATENETT
Hamars hovedgatenett består av de sentrale adkomstveiene inn mot sentrum som er Aslak Bolts
gate/Storhamargata og Furnesvegen som kommer inn mot sentrum fra vest og nord, samt Vangsvegen og
Stangevegen som kommer fra nordøst og sørøst. Hovedveiene går over til å bli gater i det de møter
kvartalsstrukturen.

STRØKSGATER OG GÅGATER
Innenfor kvartalsstrukturen ligger et nettverk av strøks‐ og gågater som binder sammen sentrale plasser og
byrom og gir ramme om sentrums handelsaktivitet. De viktigste gatene som følger kotene langs amfiet som
strukturen er lagt i, er Strandgata, Torggata og Grønnegata. På tvers av disse er Kirkegata, Bekkegata, der det
en gang gikk en bekk, Vangsvegen og Enggata blant de gatene som gir mest sikt mot Mjøsa.

SYKKELVEIER
Hamar kommune har utarbeidet en sykkelstrategi, men nettverket er stedvis mangelfullt og ikke tilrettelagt. De
blågrønne rekreasjonsområdene langs Mjøsa er godt opparbeidet og tilrettelagt med gang‐ og sykkelvei.

BYROM
De viktigste byrommene ligger i eller i tilknytning til kvartalsstrukturen i sentrum. I byreguleringen ble det gjort
plass til tre plasser; Vestre torg i vestre del av kvadraturen, Stortorget i aksen fra Kirka, og Østre torg i østre del.

PARKERING
Ved dagens stasjonsplassering er det avsatt store arealer til parkering mellom sporene og Mjøsa, på områder
som til fordel kunne vært opparbeidet som del av rekreasjonsområdet. I kommuneplanen står det at parkering
skal skje i offentlig tilgjengelig p‐hus nær knutepunktet, evt også utenom området, i den grad dette er
funksjonelt og praktisk mulig. Det skal legges til rette for minimum 222 p‐plasser i tilknytning til stasjonen, evt i
kombinasjon med innfartsparkering.

Illustrasjonen viser hovedgatenettet inn til og i Hamar sentrum, samt opparbeidede sykkelveier, og busstraseer.

37

STEDSANALYSE HAMAR

38

STEDSANALYSE HAMAR

Bystruktur og gåvennlighet
REGISTRERINGER LANGS GANGLINJER
Kartet viser gangtilgjengelighet i dagens Hamar. Ruter som er tilgjengelige innen 5 minutt fra aktuelle
stasjnsplasseringer er markert med gult. Under ligger et utduset heatmap, der en kan se hvilke ruter som er
populære for fotferdsel hos brukere av Strava. Hvitt‐gult er spesielt mye gåtte ruter.
I diagramfor under ser en tydelig strukturelle forskjeller av gate‐ og veinettet
I kartet til høyre er også 15 min ruter gått opp og evaluert etter opplevd kvaliet. Lysegrønt er såkalla fine ruter
som egner seg til flanering, oransje er ruter som er gangvennlige nok, mens mørke rød markerte ruter er steder
det er vanskelig å ferdes som fotgjenger, enten grunnet opplevd fare eller annen fremmedgjøring.
Spesielt fine steder er markert som grønne attraksjoner, mens spesielt negative punkt, som opplev ubehagelige
eller farlige underganger og kryss er markert med røde punkt. Andre negative opplevelser er markert med
mørkerødt. Her har registrator blitt utsatt for nesten‐påkjørsel, eller måttet forsere urimelige hindringer osm
en bratt, lang og sliten trapp.
Trafikk i mengder som gjør gangferdselen ubehagelig er markert med røde kvadrat. Dette er kun markert der
det har gitt faktiske hindringer for ferdselen, som stopp og omlegging av ferdselsrute/omveier, eller
uoversiktlige trafikkerte kryss.
Sentrumsgatene og stiene langs vannet vart markert som spesielt attraktive, noe som overlapper med heat‐
map registeringa. Markant er det uoversiktlige trafikkerte området ved undergangen nærmest stasjon. Dette
negative strekket forbinder to populære turstier samt stasjonen/sentrum, men mangler gode gangveier.
Det østlige big‐box området samt hovedinnkjørsel her oppleves også som ubehagelig.

Illustrasjonen viser registrering av gåvennlighet i Hamar. Her med gangsrose for 5 minutters gange fra
stasjonen, og farge for vurdering av opplevelse av registret strekning, eller ved punkt.
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I hht nasjonale retningslinjer er målet at flere skal bruke beina, sykle eller reise kollektivt, og at bilen skal stå.
Stasjonslokalisering henger sammen med muligheter for sammensatt bruk, og attraktivitet for gåvennlighet
henger sammen med attraktive sammenhenger og byrom. Stasjonsplassering har innvirkning på tilgjengelighet
og hvilken virkning kan dette ha for handel, service ‐ og sentrums muligheter for utvikling.
Undersøkelsen beskriver opplevd gåvennlighet i Hamar i dag sammen med registreringer som gjør opplevelsen
positiv eller negativ. Parametere som har hatt innvirkning på opplevd gangvennlighet kan oppsummeres i
a)
b)
c)
d)
e)

tetthet (bolig, arbeidsplass, funksjoner, tjenester, publikumsrettede funksjoner)
funskjonsmiks og grad av mangfold i tilknytning ganglandskapet
tilgjengelighet, UU, wayfinding
Byform, kvalitet og attraktivitet på de romlige sammenhengene
trygghetsfølelse

Registreringen er utført på sommer og dagtid, på vinterstid og natt vil vintervedlikehold, glatthet og mørke
steder påvirke både trygghetsfølelse og universell utforming og derfor gangvennlighet.
Funnene er sammenfallende med andre funn og viser at sentrale og bymessige ganglinjer som i dagens
sentrum oppleves mer positiv enn semi‐ og periurbant landskap som rundt den mulige stasjonslokaliseringen i
øst og veien mellom denne og dagens sentrum.

KVALITET PÅ GANGLINJER
Gangvennlige ruter og positive hendelser er merket grønn. Stasjonslokaliseringer som gul sirkel. Negative
hendelser og ganglinjer er merket rødt. Området som kobler dagens stasjon og sentrum til vannet har mange
negative hendelser. Strekket ved vannet foran dagens sentrum oppleves negativt mest pga mengde bil og lav
grad av opparbeiding.

Illustrasjonen viser en registrering av gåvennlighet på Hamar, konsentrert om opplevd kvalitet og attraktivitet.
Grønn strek = fin opplevelse/attraktiv, gul = ok/hverken attraktiv eller ikke, og rød = negativ opplevelse/lite
attraktiv. Illustrasjonen er en forenkling av bildet fra
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TETTHET OG GANGNETT
Tetthet av gangruter i dagens Hamar, 5 min fra to mulige stasjonslokaliseringer; dagens/vest, og øst.
Vestre område er finmasket og har en bymessig struktur med tett forhold mellom byform/arkitektur og
gatenett. Østre område er en typisk bilbasert og grovmasket bystruktur hvor dette forholdet er svakt.

Illustrasjonen viser en registrering av gåvennlighet i Hamar, og hvor langt du kommer med fem minutters gange
fra stasjonen i øst og vest.

KVALITET PÅ GANGNETT
Opplevd gåvennlighet rundt de to stasjonslokaliseringene basert på registreringer og etter kriteriene for
gangvennlighet (tetthet, funskjonsmiks, grad av mangfold, tilgjengelighet, UU, wayfinding, attraktivitet og
trygghetsfølelse) er ganglinjene rundt stasjonslokaliseringene evaluert fra gangvennlig (grønn) til ikke
gangvennlig (rød).

Illustrasjonen viser en registrering av gåvennlighet i Hamar, her med vekt på fem minutters gange fra stasjonen
i øst og vest, og opplevelse og kvalitet. Rød er lite attraktiv, grønn er attraktiv, mens gul er noe derimellom.
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GANGRUTE 1

Illustrasjonen viser en 15 minutters gangrute fra dagens stasjon og vestover gjennom torggaten. Grønt
indikerer at gangvennlighet er god, oransje at den er ok og rød at den er dårlig. Gangruten fra stasjon er går
gjennom et bymessig og gangvennlig miljø som oppleves gåvennlig.

GANGRUTE 2

Illustrasjonen viser en 15minutters gangrute fra dagens stasjon og vestover langs Mjøsa gjennom Koigen mot
Domkirkeodden. Grønt indikerer at gangvennlighet er god, oransje at den er ok og rød at den er dårlig.
Gangruten er preget av dårlige, lite attraktive forbindelser mellom byen og vannet og et landskap foran
kvartalstrukturen preget av flateparkering.

GANGRUTE 3

Illustrasjonen viser en 15minutters gangrute fra dagens stasjon og nordover Grønt indikerer at gangvennlighet
er god, oransje at den er ok og rød at den er dårlig. Gangruten viser at femminuttersbyen rundt stasjonen er
attraktiv og gangvennlig.
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GANGRUTE 4

Gangruten fra foreslått stasjonsplassering i øst inn til dagens sentrum langs Stangevegen tar om lag 15 minutter
og er lite gangvennlig. Landskapet er preget av vei, asfalterte flater og støy. Spesielt området rundt stasjonen
trekker ned.

GANGRUTE 5

Gangruten fra forslag til plassering av stasjon i øst til Espern er lite gangvennlig.

GANGRUTE 6

Gangruten fra foreslått stasjonsplassering i øst inn til dagens sentrum langs Stangevegen tar om lag 15 minutter
og er lite gangvennlig. Landskapet er preget av vei, asfalterte flater og støy. Spesielt området rundt stasjonen
trekker ned.
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GANGRUTE 7

Gangruten på 15 minutter fra dagens stasjon ut il Espern langs Mjøsa. Koblingen mellom by og vann er
negativt, lite attraktivt og gangvennlig på grunn av dårlig undergang og lite attraktive romlige forbindelser.
Landskapet er preget av asfalt og parkering, men området i seg selv har store kvaliteter som kan hentes frem.
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Fortetting og transformasjon
Det er stor forskjell på transformasjonsevnen til områdene i dagens by, og dermed også stor forskjell på hvilken
ringvirkning stasjonsinvesteringen har potensiale til å forløse.
I vest ligger kvartalstruktur som i seg selv har middels motstand, som dels er verneverdig, men som likevel vil
ha stor mottagelighet og nytte av transformasjon og fornying. Kvartalstrukturen vil ikke endres, men innholdet,
tettheten og andelen bolig kan til eksempel økes. Langs nordre kant av sentrumsområdet ligger også viktige
områder for byens vekst med transformasjonsområder som har liten motstand langs Vangvegen. Her finnes
allerede flere utviklingsprosjekter. Østbyen er også egnet for transformasjon, og ut fra en vurdering av tetthet
svært mottakelig for endring, litt på samme vis som i Vestbyen. Om sentrums aktiviteter smitter øst‐ og vest‐
over vil dette ha positiv virkning på sentrums aktiviteter, handel og byliv.
Lenger ut i øst ligger i villabebyggelsen i Briskebyen, der det vil være stor motstand mot endring, på grunn av
småskalert eiendomsstruktur og mange eiere, innenfor et område som også til dels er preget av vanskeligere
topografi.
Rundt Vikingskipet ligger transformerbare områder, men endring av disse vil normalt få liten ringvirkning for
Briskebyen.

Karet viser egnethet for transformasjon og samt områder for utvikling som er anvist i kommuneplanen (stiplet).
Store næringstomter lar seg lett transformere. Sentrumsnære områder i kvartalstruktur egner seg for fortetting.
Småhusområder har større motstand mot endring, da det er mange eiere og boliger er med stedbundne i et
nabolag.
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Kategorisering av områders grad av gangbarhet
I henhold til målsetningen om nullvekst er det områder med kort gangavstand eller tilgjengelighet for sykkel
eller kollektiv som er best egnete for fortetting, eller byvekst. Det er derfor interessant å se på tilgjengelighet i
forhold til sykkel og gange, og områder som ligger innenfor:
Gangbar rekkevidde < 15 min = ca. 1000 m
Sykkelbar rekkevidde < 20 min = ca. 3000 m
Målet er at man skal kunne gjøre nødvendige (daglige) ærender = handle (mat, medisiner, klær, bøker, etc.) +
skole, barnehage, idrettsanlegg, kulturtilbud + sosiale møtesteder, innenfor det området avstandene
avgrenser. Jobb er ikke tatt med her, men det er kartlagt at bolig kan ligge lenger ut fra et knutepunkt, et
busstopp el.l. enn arbeid og handel, da dette åpnere for at daglige gjøremål lettere kan gjennomføres på vei
mot hjemmet.
Under viser tabellen hvilke områder som bør fortettes, og hvilke som ikke bør, når du legger nullvekst i
biltrafikken til grunn.
«Gangbarstatus»

områdekarakteristikk

A

Fleste nødvendige ærender kan bli
gjort til fots

Områder med høy tetthet av
handel, skoler, offentlige
kontorer, idrettsanlegg etc.

B

Mange ærender kan bli gjort uten å
måtte kjøre, kort avstand med
kollektivtransport til områdetype A

C

Noe tilgjengelig til fots, men mange
ærender må gjøres med sykkel, bil
eller kollektiv.

Områder med relativt høy tetthet,
noe handel, de viktigste private‐
off. tjenesteyting. Tett på hyppig
kollektivtilbud som kan ta deg til
andre tilbud raskt.
Området har middels tetthet og
f.eks en dagligvarebutikk, noe off‐
privat tjenesteyting,
kollektivtransport innen
gangavstand.

D

Kun få tilbud innen gangbar
rekkevidde, for de fleste ærender
må gjøres med bil eller kollektiv.

E

For det meste bilavhengig, ingen
tilbud innen gang‐ eller sykkelbar
rekkevidde.
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Området har lav tetthet og har
f.eks. kun en barnehage, skole etc,
men butikker og andre
nødvendigheter mangler. Avstand
til andre nødvendige ærender er
lenger enn 10 minutters reise med
kollektiv.
Området er lavt utnyttet og kun
med boliger. Ikke
kollektivtransport innen
gangavstand.

Planutfordringer for å løfte
status
Sikre at det er effektive
gangforbindelser, prioritere
forgjengere fremfor bil, sikre
tilstrekkelig areal til handel,
off. privat tjenesteyting,
legge til rette for ytterligere
boligfortetting.
Sikre at tilbud opprettholdes
ved å legge til rette for økt
bolig og arbeidsplass
fortetting.
Områdets
fortettingspotensial må
vurderes opp mot om det vil
gi et tilstrekkelig
befolkningsgrunnlag for
kunne bedre handel og
tjenesteyting.
Området bør ikke fortettes
videre.

Området bør ikke fortettes.
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Kategorisering av morfologiske områdetyper
Morfologi også omtalt som bymorfologi er en metode for å beskrive byens bebyggelses‐ og eiendomsstruktur,
og hvordan disse endres over tid. I noen tilfeller kan områder transformeres. Transformasjon handler om at
noe grunnleggende ved et område endres. En kartlegging kan få fram områders egnethet for transformasjon.
I denne studien er det sett på hvordan områders morfologi gjør dem mer eller mindre egnet for fortetting og
transformasjon. Det kan være nærliggende å tenke at områder med lav utnyttelse ‐ for eksempel villastrøk ‐ har
størst potensial for fortetting. For å avgjøre fortettingspotensialet er det imidlertid ikke tilstrekkelig å se på
utnyttelsen. Erfaring viser at økonomiske og prosessuelle mekanismer i byutvikling er mer kompliserte.
Kartlegging av morfologiske områder innebærer derfor å definere områder med felles karakteristika med
hensyn til bebyggelsesstruktur, tomtestruktur, eiendomsforhold og funksjon.
Fortetting kan gi dårligere solforhold og tap av utsikt. Fortettingen kan også gå på bekostning av privat
uteareal. Den private hagen, en vesentlig verdi ved å bo i enebolig, kan bli berørt, men det skal i tråd med
denne strategiens vurderinger være få steder der dette må skje. Gjennom kartlegging av morfologiske
områdetyper kan man la være å fortette der motstanden er stor.
Når det finnes mange og store transformasjonsområder tett på byen som på Hamar – bør det heller ikke være
nødvendig å fortette der det er stor motstand.
Generelt kan et by‐ tettstedsareal deles inn i 9 områdetyper:

SMÅHUSOMRÅDER
1

Områdetype
Boligområder
med villaer

karakteristikk
Områder er utparsellert med
til dels små tomter som er
individuelt utbygget med en
bolig på hver tomt, privat eiet.
Områdene kan være mer eller
mindre homogene i det
visuelle uttrykket, og kan
underdeles i områder med
store eller små tomter.

Drivkraft for fortetting
Typisk for slike områder er privatøkonomisk
drevet fortetting. Tomter som er store nok til
en bolig til, tas i bruk av familien som
«eplehage‐fortetting» ved overdragelse til nye
generasjoner, evt. at en tomt skilles ut ved
overdragelse til ny eier f.eks. som ledd i
finansiering.
Boliger på store tomter (> 3 da) er
interessante som kommersielle objekter for
utbygging av flere boliger for videresalg.

REKKEHUS OG FLERMANNSBOLIGER
2

Boligområder
med rekkehus

Slike områder er bygget ut av
en profesjonell aktør for
videresalg, og kan bestå av en
eller flere like rekkehus.
Boligene er som regel
privateide. Tomtestrukturen
kan enten være som en tomt i
felleseie eller som individuelle
parseller knyttet til hver bolig,
eventuelt som en
kombinasjon av disse som et
sameie/borettslag.

Fortetting i slike områder er også
privatøkonomisk drevet. Omfanget begrenser
seg til utvidelse av boligen som påbygg og
tilbygg.
Ubebygd areal mellom rekkehusene blir
sjelden gjenstand for fortetting. Det kan
forekomme at areal brukt til garasjer eller
parkering har blitt solgt til kommersielle
aktører for f.eks. å finansiere renovering av
rekkehusene.

Områder som er bygget ut av
profesjonelle aktører for
videresalg eller utleie. De kan
bestå av ulike typer blokker
(og rekkehus), men ligger
innenfor en stor eiendom

Fortetting innenfor slike områder kan
forekomme som utvidelse av leiligheter (f.eks.
innbygging av balkong eller utvidelse til loft),
men nye bygninger forekommer så godt som
aldri pga. felleseie.
Det kan forekomme at areal brukt til garasjer

BOLIGBLOKKER
3
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Boligområder med
blokker
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som også omfatter
fellesareal. Eiendommen eies
som regel av et borettslag
eller sameie.

eller parkering har blitt solgt til kommersielle
aktører for f.eks. å finansiere renovering av
bygninger eller fellesareal.

BLANDET KVARTALSBEBYGGELSE
4

Blandet
kvartalsbebyggelse

Områder som er inndelt i en
eller som regel flere
eiendommer og som
omkranses av gater.
Kvartalet kan være mer eller
mindre homogent, med
hensyn til tomtestørrelse,
bygningstyper og funksjoner.
Har som regel sammensatt
eierstruktur.

Fortetting i slike områder skjer som påbygg
eller utskifting av bygninger innenfor tomtene
i kvartalet. Noen ganger blir tomter slått
sammen. Leilighetsbygg med selveier eller
borettslag endres ikke. Bygninger for
næringsvirksomhet eller bygninger som er eid
av næringsvirksomhet endres raskere.

Områder som helt og holdent
har vært brukt av en industri
eller næringsvirksomhet og
som ligger som en avvikende
celle innenfor et byområde.

Fortetting innenfor slike områder skjer enten
som utvidelse som følge av
bedriftsøkonomiske behov til ytterligere
næringsvirksomhet eller som fullstendig
transformasjon gjennom en kombinasjon av
rivning, vern, gjenbruk og nybygging som
følge av profesjonell eiendomsutvikling for
videresalg eller langsikt eierskap for utleie.

NÆRINGSOMRÅDER
5

Næringsceller

NÆRINGSOMRÅDER I RANDSONEN
6

Næringsområder i
randsonen

Regulerte områder til
næringsvirksomhet bygget ut
over lang tid av ulike aktører.
Arealene er ofte tatt i bruk til
arealkrevende og bilbasert
virksomhet, og har ofte en
sammensatt karakter av lager,
kontor og driftsbygninger.
Brukere av kan være eier av
eiendommen eller leietakere.

Fortetting innenfor slike områder skjer utfra
virksomhetens behov eller eiernes
investeringsønsker.
Endring av arealbruk er avhengig av
områdenes beliggenhet i forhold til
nærliggende bysentrum og tilgjengelighet
transportårer og kollektivtransport, samt hva
det er marked for.

TRANSFORMASJONSOMRÅDER
7

Områder under
transformasjon

Dette er næringsområder
hvor det allerede er skjedd
endringer som beskrevet i
kategoriene over.

En videre fortetting vil avhenge av markedet
og det gjenværende områdets arealbruk og
eierskap.

FERDIG TRANSFORMERTE OMRÅDER
8

Transformerte
områder

Slike områder er oftest en
industricelle eller et nærings‐
område i randsonen, med
bebyggelse og strukturer som
stammer fra det tidligere
området, fortettet med ny
bebyggelse.

Slike områder har ofte lite videre
fortettingspotensial. Rene næringsbygg kan
over tid erstattes eller bygges på for å oppnå
en høyere utnyttelse.

UBEBYGDE OMRÅDER
9
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Ubebygde
områder

Dette er områder som kan
være inndelt i flere tomter,
med sammensatt eierstruktur
eller en eiendom med en eier.

Områdets fortettingspotensial er optimalt,
men avhengig av beliggenhet, tilgjengelighet
til eksisterende infrastruktur.
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Morfologi på Hamar
Under vises kartlegging av morfologi i Hamars byvev i dag.
I forhold til stasjonsplasseringen er det verdt å merke seg at det ligger store nærings og industriområder langs
Mjøsa og Åkersvika som er egnet for transformasjon og fortetting. Herunder ligger områder med næringsbygg
rundt Vikingskipet. Områder langs Vangsvegen er også transformerbare. Kvartalsstrukturen i sentrum kan
fortettes, og er her vist med to fager på tross av lik morfologi. Siden deler av strukturen har sterkere
vernebestemmelser enn det øvrige er det østbyen som er best egnet for fortetting. Eneboligområdene som
man finner i Briskebyen har småskalert eiendomsstruktur og mange eiere, noe som gjør at endring fort møter
motstand og at områdene er lite egnet for fortetting.

Kart viser morfologiske områdetyper i dagens Hamar, der det typisk er stor motstand mot endring innenfor det
som er gult, som er småhusområder.
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Kategorisering av prosjekttyper (initiativ til fortetting)
Prosjekttype:
prosjektforslag på ubebygde
områder

prosjektforslag som «innfill» i en
eksisterende bystruktur

prosjektforslag som helt eller delvis
tar sikte på å bygge om et større
område.
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Planutfordringer:
Dette er prosjekter som normalt er enkle å regulere, fordi det er
få aktører involvert. Utfordringer er knyttet til natur‐ og
biomangfold. Både detaljregulering og områderegulering kan
være hensiktsmessig.
Avstand til infrastruktur kan være avgjørende for gjennomføring.
Hvor omfattende prosjektet er, vil avgjøre om det kan anbefales
innenfor områdekategori 9.
Planutfordringer er gjerne knyttet til karakter og kvalitet på
eksisterende bystrutktur. I et homogent område vil det f.eks.
være mulig å gi tydelige føringer for tilpasning. I områder som er
mer heterogent sammensatt, vil kravet til tilpasning være mer
åpent. I sammensatte områdekategorier kan det være behov for
å kreve at prosjektet griper inn og etablerer nye strukturer, evt.
«rydder» opp. Dette er prosjekter som primært bør kunne
gjennomføres som en detaljregulering og vurderes gjennom
prosjektevaluering.
Dette er prosjekter som i seg selv ikke er så interessante, men
som må kunne svare på hvilken betydning de har for å
gjennomføre en helt ny byform. Prosjektforslaget bør helst inngå
i en områderegulering evt. en detaljregulering som spenner over
et større område.
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Arealreserver
Arealene som er rosa er de som er vist fremtidig byggeområde i KDP for Hamar og Stange. I Hamars byområde
ligger i tilegg de områdene som er pekt ut som prioriterte områder for fortetting i Asplan Viaks
fortettingsstudie som ligger til grunn for KDP Hamar.
Kartet viser
‐
‐
‐

at det er større arealreserver enn vekst – noe som kan gi usunn konkurranse mellom areal
selv med dobling av dagens vekst er det ledige arealer uten behov for fortetting av det eksisterende
for å fylle alle ledige areal i Hamar behøves en befolkningsvekst på 23.000 mennesker (Hamar har
vokst med under 200 personer pr år de siste 40 årene – til sammen litt over 6000 mennesker)

Byen har i tillegg stort potensiale for fortetting i eksisterende fotavtrykk

Kartet viser arealreservene som kommuneplanene i Hamars byområde peker ut. Områdene som anbefales for
transformasjon i KDPer markert med stiplet linje. Tallene på kartet under viser hva Asplan Viak har angitt som
mulighet for fortetting og angir antall fremtidige boliger for en områdetetthet på 15 personer pr daa og 1,5
personer pr boenhet.
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Bystruktur og sentralitet
Kartet viser hvordan en byveven (byens funksjonelle gatestruktur) fungerer ut ifra sammenkobling av
nettverket (møtepunktene), og Spacesyntax er benyttet som metode for å vise hvor integrert og sentral
elementer i byen er i funksjon av posisjon, og hvor sammenkoblet elementene er med hverandre.
En bystruktur som har god ytelsesevne, er nærmest som en levende struktur, og vil vises som varm og rød i
denne form for analyse. Den tar med seg verdien av herlighetsgoder som park og viser både hvor
investeringene får størst effekt, og hvor du kan forvente flest besøkene, eller kunder. Det faglige perspektivet
for analyser av bystrukturen legger videre stor vekt på hvor det har verdi å bygge/ gjøre ombygging, og hvordan
tiltaket (her en jernbanestasjon) skaper muligheter til å forbedre byens funksjonsevne, øke byens, områdets
eller gatas bruk. Normalt vil ringvirkningene blir størst der tiltaket kan bidra til å bygge videre på eller styrke det
eksisterende, da dette både gir forutsigbar vekst og muligheter til at allerede investerte verdier forbedres.
Jo varmere farge, det mer integrert og sentralt er et element. Gater og elementer som er sentrale, hvor man i
en bystruktur finner funksjoner som tjener allmenheten, blant annet fordi det er her man har størst potensiale
for å nå flest mennesker og det er her man har størst potensiale for synergi, bør derfor ligge der fargen er
varmest.
Kartet viser at kvartalstrukturen i dagens sentrum er sammenkoblet i en bymessig og sentral bystruktur. Mot
periferien er veinettet grovmasket og mindre sammenkoblet.

Kartet viser byveven og hvordan den fungerer ut ifra sammenkobling av nettverket. Kartet er utviklet ved hjalep
av Spacesyntax.
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