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INTRO

INNHOLD

Mulighetsstudiet «Byen til Mjøsa» tar utgangspunkt
i Jernbaneverkets alternativ K1 vest-3b med dagens
stasjonsplassering og jernbanetraseen i kulvert
under Hamarbukta. Vi har sett på alternativets
potensial for byutvikling.
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utvides. Det nyoppussede stasjonsområdet blir et
tydelig kollektivknutepunkt, som bidrar til nytt liv
i sentrumskjernen. Hamarsingene skal kunne gå til
”alt” og ha kort vei til tog og buss.

””

Hamar må gripe de sjansene som byr seg,
og InterCity-utbyggingen er en slik sjanse.
Investeringer i milliardklassen vil være en viktig
drivkraft, og en gylden mulighet til å få i gang
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Hamars byplan datert 1930 (øverst)
Strandgata, Strandparken og
strandlinjen i 1892 (nederst)

FIRE HAMAR-KVALITETER
«Byen til Mjøsa» bygger videre på fire viktige kvaliteter
på Hamar:

1.

1800-TALLSBYEN MED RUTENETTET

3.

2.

KIRKEAKSEN

4. MJØSPROMENADEN

Hamars byplan har en sterk identitet, og danner en
premiss for utformingen av «Nybyen» mot Mjøsa. Den
tydelige byplanen fra 1800-tallet er i seg selv et kulturminne. Langgatene Strandgata, Torggata og Grønnegata
følger kotene, mens tverrgatene vender mot Mjøsa og
utgjør viktige siktlinjer. Langgatene følger den opprinnelige strandlinjens buede form og danner et stigende
amfi. Kvartalsstrukturen binder sammen et blandet
bygningsmiljø.

Aksen fra Kirkebakken over Stortorget til Mjøsa er et byprospekt av nasjonal betydning, men i dag utgjør jernbanen en barriere mellom torget og Mjøsa. Når jernbanen
legges i kulvert kan Kirkeaksen videreføres helt frem til
Mjøsas bredder, med kanal og vannspeil i Strandparken
og utvidet parkdrag syd for Basarene. 1800-tallsbyen får
en raus åpning mot vannet.

STRANDPARKEN OG STRANDLINJENE

Strandparken er sentrumsparken på Hamar, med opparbeidede leke- og rekreasjonsområder og frodig vegetasjon. Den lange og smale formen, som en «tynnpark»,
gjør at den er lett å bruke og fungerer som en grønn
korridor gjennom sentrum. Parken følger 1800-tallets
buede strandlinje med den eksisterende jernbanetraseen. Strandparken bevares og forlenges, og Hamars
strandlinjer innlemmes i 2000-tallets nye byplan.

Hamars promenade langs vannkanten skal gjenopprettes. Tidligere var det en sammenhengende promenade
langs Mjøsa fra jernbanestasjonen til Domkirkeodden.
Byggingen av kulverten kan kombineres med bygging
av den nye «Mjøspromenaden». Promenaden får et øvre
flomsikkert nivå med utsikt og et nedre nivå, som tåler
oversvømmelser, med nærkontakt med vannet.
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Strandparken har flere store trær,
skulpturer og viktige leke- og
rekreasjonsområder

Kirkeaksen sett fra Hamar kirke
nedover Kirkegata mot Basarene og
Mjøsa
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Hamar domkirke på Domkirkeodden
tegnet av Olaf Nordhagen

Hamar jernbanestasjon,
arkitekt Paul Due,
foto Cato Edvardsen

””

Stasjonen fikk en viktig rolle som
transportknutepunkt i regionen, med
nær tilknytning til Hamar sentrum og
skipstrafikken på Mjøsa.

EN DRAMATISK HISTORIE
Hamar har en sterk historie. Hamarkaupangen vokste
frem på 1000-tallet, og Hamar bispedømme ble opprettet i 1152/53. Domkirken brant i 1567, og etter hvert
mistet Hamar bystatusen.
På 1700-tallet gjenoppsto ønsket om en handelsby
ved Mjøsa, og 21. mars 1849 ble den moderne byen
grunnlagt. En ingeniør fra hæren, Røyem, tegnet byplanen, med et karakteristisk rutenett og tre hovedgater:
Strandgata, Torggata og Grønnegata. Det oppsto en

promenade langs Mjøsa fra havneområdet og nordover
mot middelalderbyen.
I 1862 ble Norges andre jernbanestrekning, fra Hamar
til Grundset, åpnet. På 1890-tallet ble den nåværende
stasjonsbygningen bygget (arkitekt Paul Due). Stasjonen
fikk en viktig rolle som transportknutepunkt i regionen,
med nær tilknytning til Hamar sentrum og skipstrafikken
på Mjøsa.
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Badeparken i Sandefjord. Store,
utflytende grøntområder brukes lite og
utgjør en barriere mellom sentrum og
fjorden. Foto Olav Akselsen (øverst)
Elvepromenaden ved Drammenselva
er en ”tynnpark” langs elvebredden.
Drammen satser på sentrum. Foto Norsk
design- og arkitektursenter (nederst)

NYE HORISONTER
Når jernbanen legges i kulvert kan Hamar bygges helt
ned til Mjøsa, og kontakten med vannet vil gjenopprettes. Det etableres en flomsikker promenade oppå
kulverten. Fra Strandgata til ytterkanten av jernbanekulverten er det cirka 200-300 meter, og det kan
utvikles en helt ny bydel i strandsonen. «Nybyen» på
Hamar vil få byfasade og sjøfront i direkte tilknytning
til «Mjøspromenaden» og bryggene. Det kan bygges
boliger med sjøutsikt, og attraktive næringslokaler tett
tilknyttet både sentrum og stasjonen. Kirkeaksen sikres
som bypark ved Mjøsa og Strandparken forlenges til
Koigen.

SAMLE – IKKE SPRE

Det er fornuftig av Hamar å satse på sentrum. I dag er
det ikke et problem at det er for mye liv i Hamar sentrum. Nye funksjoner bør samles nær sentrumskjernen,
og ikke spres, slik at de bidrar til bylivet. Nasjonale og

regionale mål tilsier at vi skal bygge kompakte byer og
redusere transportbehovet. All vekst i transport skal
tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk. En sentral stasjonsplassering vil være et suksesskriterium,
og man vil ankomme Hamar midt i hjertet av byen.
Kollektivtrafikken feires og barrierer brytes ned.

CARPE DIEM

Allerede den romerske dikteren Horatius sa «carpe diem
quam minimum credula postero» eller «grip dagen,
stol så lite som mulig på den neste». Administrasjonen
i Hamar kommune, politikere og utbyggere må tørre å
gå foran og vise vei. Hamar må gripe de sjansene som
byr seg, og InterCity-utbyggingen er en slik sjanse.
Investeringer i milliardklassen vil være en viktig drivkraft,
og en gylden mulighet til å få i gang byutviklingen mot
Mjøsa. De store investeringene må rettes mot sentrum,
der det går tog og buss og der folk bor.
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Situasjonsplan ”Byen til Mjøsa”
”Mjøspromenaden”, ”Stasjonsgata” og
Strandparken følger historiske strandlinjer
og sikrer gode forbindelser øst-vest. Dagens
sentrum (1800-tallsbyen) og ”Nybyen” knyttes
sammen av gatene, men utgjør samtidig to
bydeler med egne identiteter. ”Søndre torg”
blir bydelstorget i ”Nybyen”. Kirkeaksen
forlenges som et sentralt parkdrag helt til
Skibladnerbryggen ved Mjøsa. Koigen utvides
bort til Skibladnerbryggen.

1800-TALLSBYEN

””

Hamars byplan har en sterk identitet, og danner
en premiss for utformingen av «Nybyen» mot
Mjøsa. Den tydelige byplanen fra 1800-tallet er i
seg selv et kulturminne.
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DAGENS BYPLAN OG JERNBANETRASÉ
Hamars byplan er et viktig kulturminne. Kvartalene har størrelse 100x100
alen, det tilsvarer cirka 63x63 meter. De tre hovedgatene Strandgata,
Torggata og Grønnegata følger dagens jernbanetrasé og den historiske
strandlinjen fra 1800-tallet. Tverrgatene utgjør viktige bevegelses- og siktlinjer. Jernbanetraseen er en barriere mellom sentrum og Mjøsa.

DAGENS BYPLAN OG NY JERNBANETRASÉ
Eksisterende trasé fjernes. Den nye jernbanetraseen går ned i kulverten
under Hamarbukta omtrent i forlengelsen av Vangsvegen. På det høyeste
punktet (ved ”Kulvertkollen”) er overkant kulvert på kote K+132 meter.
Deretter går høyden jevnt nedover til cirka kote K+129 ved Kirkeaksen før
den treffer eksisterende terreng rett før Koigen.

HAMAR KIRKE

KIRKEAKSEN

HAMAR KIRKE

KIRKEAKSEN
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HAMAR STASJON

KIRKEAKSEN OG TORGGATA
Hamars viktigste byakser er Torggata fra Stortorget til Østre torg og videre
til stasjonen, og Kirkeaksen fra kirken via Stortorget mot Mjøsa. Aksen fra
Kirkebakken er et byprospekt av nasjonal betydning, men i dag er toglinjen
en barriere mellom torget og Mjøsa.

MJØSA

HAMAR STASJON

KIRKEAKSEN OG NY JERNBANETRASÉ
Når jernbanen legges i kulvert kan Kirkeaksen videreføres helt frem til
Mjøsas bredder, med kanal og vannspeil i Strandparken og utvidet parkdrag
syd for Basarene. 1800-tallsbyen får en raus åpning mot vannet.
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SIKTLINJER OG STRANDLINJER
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GATELØPENE FRA KVARTALSSTRUKTUREN
1800-tallets byplan har tverrgater som leder mot Strandparken og Mjøsa.
Tverrgatene er naturlige bevegelseslinjer og siktlinjer med ”parkgløtt” og
”mjøsgløtt”. Illustrasjonen over viser gateløpene forlenget til Mjøsa.

STRANDLINJENE
Strandlinjene er med på å fortelle historien om byen. Strandparken og
eksisterende jernbanetrasé følger 1800-tallets strandlinje. På 1900-tallet har
utfyllinger i Mjøsa flyttet strandlinjen sydover til Brygga med parkeringsplassene. Jernbanekulvertens ytterkant vil definere 2000-tallets strandlinje
mot Mjøsa.

GATELØPENE + STRANDLINJENE
Illustrasjonen viser de forlengede gateløpene fra kvartalsstrukturen og de
tre strandlinjene kombinert. Den eksisterende byen danner premiss for den
fremtidige sentrumsutvidelsen.

”NYBYEN”
Ved å bygge videre på de eksisterende strukturene sikres viktige bykvaliteter på Hamar. Den nye bydelen ved Mjøsa knyttes til sentrum, men vil samtidig utgjøre et nytt kapittel i fortellingen om Hamar. Strandparken bevares
og Kirkeaksen forlenges som ”Sentralparken” til Mjøsa.

””

«Nybyen» på Hamar vil få byfasade og sjøfront
i direkte tilknytning til «Mjøspromenaden» og
bryggene. Det kan bygges boliger med sjøutsikt,
og attraktive næringslokaler tett tilknyttet både
sentrum og stasjonen.
C.F. MØLLER, DRONNINGA LANDSKAP OG REJLERS
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GATER OG FORBINDELSER

””

En buet linje er den vakreste veien mellom to punkter.
MAE WEST, SKUESPILLER OG SANGER
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STRANDPARKEN, ”STASJONSGATA” OG MJØSPROMENADEN
”Nybyen” viderefører historiske spor, samtidig som den får en egen identitet, med slyngede gater retning øst-vest. Buede gater gir varierte opplevelser når man går gjennom dem. Gateløpene fra kvartalsstrukturen innenfor
forlenges til Mjøsa, og definerer de nye tverrgatene. Koigen og parkene
opprustes og utvides. Hamar blir mer Hamar.

SENTRALPARK

STRANDPARKEN

KOIGEN
MJØS

SKIBLADNERBRYGGEN

PROM
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KIRKEAKSEN FORLENGES TIL MJØSA
Når jernbanen forsvinner under terreng kan aksen fra Kirkebakken
og Stortorget forlenges helt til Mjøsa. ”Sentralparken” åpner seg mot
Mjøspromenaden og sjøutsikten. En bred, sydvendt trappe-/amfiløsning
leder ned til den nye Skibladnerbryggen og vannet.
Mjøspromenaden ved Skibladnerbryggen / øvre nivå med utsikt og nedre nivå i nærkontakt med vannet

BYEN TIL MJØSA | 10

Koigen og Høyensalodden er et populært
rekreasjonsområde som foreslås utvidet bort
til sentrumskjernen

Strandgatas fasade mot Strandparken
definerer 1800-tallsbyen. Strandparken
knytter sammen den gamle og den nye byen.
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BLÅGRØNN PARKBY
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Regnvannskanal på Bjølsen / klimamessig, sosialt og økonomisk bærekraftig
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BLÅGRØNN STRUKTUR
Det er viktig å behandle den blågrønne strukturen som en helhet.
Strandparken, Koigen, ”Mjøspromenaden” og ”Sentralparken” mot Mjøsa gir
økt parkareal og varierte opplevelser. Turstier, gang- og sykkelveier samles
midt i sentrum. Den eksisterende jernbanetraseen kan bli fremtidig ”supersykkelvei”.

REGNVANNSHÅNDTERING
Vannet er landskapets logikk. Overvann fra alle tak og harde flater samles
og renses i den nye kanalen i Strandparken. som deretter ledes videre ut
i Mjøsa. Kanalen kan også benyttes til roing, padling og andre passende
vannaktiviteter.

Strandparken på Hamar får en frodig
regnvannskanal og blir en av de første parkene i
Norge som tar klimaet på alvor.
C.F. MØLLER, DRONNINGA LANDSKAP OG REJLERS

Strandparken / regnvannskanal gjennom Hamar sentrum
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””

MØTEPLASSER

Byens rom har en viktig demokratisk funksjon.
Her kan alle slippe til. Ingen stoppes i døra.
NORSK DESIGN- OG ARKITEKTURSENTER

STRANDPARKEN

SENTRALPARK

SENTRALPARK

STRANDPARKEN

KOIGEN

KOIGEN
MJØS

PROM

MJØS
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HAMARTRIANGELET
Vi innfører et ”Hamartriangel”; en sentrumsvandring som definerer sentrumskjernen og skaper nye forbindelser på tvers av Strandparken og til
Mjøsa. Triangelplassen inngår i Hamartriangelet, i tillegg til Stortorget,
Strandparken, ”Sentralparken”, Skibladnerbryggen, Mjøspromenaden,
”Søndre torg” og Østre torg.

PROM

ENAD

EN

EKSISTERENDE OG NYE MØTEPLASSER
Nye møteplasser vil supplere Hamars eksisterende plasser. ”Nybyen”
får et midtpunkt på ”Søndre torg”. Strandparken, ”Stasjonsgata” og
Mjøspromenaden binder sammen Koigen og stasjonen. ”Sentralparken”
knytter byen til Mjøsa. Torggata forblir Hamars hovedgate.

Skibladnerbryggen / Skibladner minutt for minutt. Foto: Luftfoto / NRK
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TRAFIKKLØSNING

””

I massebilismens barndom var bilen utgangspunktet for planleggingen,
med byspredning og døde sentre som resultat. Prioriteringen må
endres, og fotgjengeren må bli utgangspunktet for planleggingen.
C.F. MØLLER, DRONNINGA LANDSKAP OG REJLERS

GATETYPER ALTERNATIV 1
De røde gatene viser hovedsystem for biltrafikken. De grønne gatene er
sykkelgater. ”Nybyen” får tilstrekkelig tilgjengelighet for biler, samtidig som
det sikres et nett av ”sykkelgater” hvor bilen kun er på besøk. Vangsvegen
forlenges mot Espern. ”Sentralparken” unngår gjennomgangstrafikk. Alle
gatene utformes på stedets og fotgjengernes premisser.

GATESNITT 1 - SYKKELGATE
En vanlig bygate kan få en bredde på 15 meter. Det gir plass til 3 meter fortau og 2 meter beplantnings- og aktivitetsfelt. En fem meter sykkelbane gir
fleksibilitet og mulighet for varelevering og annen nødvendig biltrafikk.

GATESNITT 2 - HOVEDGATE (”STASJONSGATA”)
Hovedgaten i ”Nybyen” blir ”Stasjonsgata”. Hovedgatene bør ha en bredde
på 20 meter. Det gir gode forhold for fotgjengerne, plass til treplanting og
egne sykkelfelt på 2 meter. Kjørebanen gir rom for toveis kjøring. Hvis kjørebanen reduseres til 4 meter kan beplantningsfeltene utvides til 3 meter.

GATETYPER ALTERNATIV 2
En fremtidig adkomstgate til Espern kan løses på flere måter, avhengig av eksakt plassering av kulvertåpningen. Gaten til Espern vil gå via
”Kulvertkollen” før den svinger mot øst på sydsiden av jernbanen.
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TERRENGSNITT

HEIDMANNS GATE
”Nybyen” sett fra Hamar stasjon / utsnitt fra arbeidsmodellen

HEIDMANNS GATE

HEIDMANNS
GATE GATE
TERRENGSNITT
I HEIDMANNS
MÅLESTOKK 1:2000

Koigen
							Kanalen
KIRKEGATA

TERRENGSNITT I KIRKEGATA
MÅLESTOKK
1:2000 KIRKEGATA
KIRKEGATA

Skibladnerbryggen 			

Mjøspromenaden				

Den sentrale parken		

Strandparken og kanalen

Basarene		

Stortorget							

Kirken

VANGSVEIEN

TERRENGSNITT I VANGSVEGEN
MÅLESTOKK 1:2000

VANGSVEIEN
VANGSVEIEN
Mjøspromenaden					

”Stasjonsgata”			

Strandparken og kanalen

1:1000_A1

BYEN 1:2000_A3
TIL MJØSA | 15

FUNKSJONER, HØYDER OG UTNYTTELSE

HEIDMANNS GATE

HEIDMANNS GATE
PUBLIKUMSRETTEDE FØRSTEETASJER
Det kan ikke være kafeer og butikker i alle førsteetasjer, men det er viktig å
definere noen strøk der det må være publikumsrettede funksjoner på gateplan. Østre fasade i ”Sentralparken”, samt ”Stasjonsgata” og ”Søndre torg”,
bør ha aktive førsteetasjer. I boliggatene må utformingen av overgangssonene mot det offentlige rommet tilrettelegges slik at folk møtes i hverdagen.

KIRKEGATA

FUNKSJONSFORDELING
Det er naturlig å se for seg en konsentrasjon av arbeidsplasser og næring i
tilknytning til Hamar stasjon (blå farge). Det gir mulighet for rasjonelle og
attraktive næringsbygg. I vestre del av ”Nybyen” og mot Mjøspromenaden
kan det være en hovedvekt av boliger. Det vil også være positivt å etablere
en ”publikumsmagnet” i strandkanten. Det kunne for eksempel vært verdens beste ferskvannsakvarium.

HØYDER OG UTNYTTELSE - 2000 NYE HAMARSINGER
Bygningene i ytterkanten av ”Nybyen” får høyder på 4-6 etasjer, tilpasset
tilliggende bebyggelse i 1800-tallsbyen. Bygningshøydene kan gradvis økes
til 6-8 etasjer mot ”Stasjonsgata” i midten, og igjen reduseres til 4-6 etasjer
mot ”Mjøspromenaden”. I østre ende mot Hamar stasjon kan det vurderes
høyere bygninger. Et eventuelt høyhus kan plasseres i sydøstre ende av bydelen. Foreslåtte høyder vil gi et totalt bruksareal nybygg på ca. 120.000 m2.
Ved en boligandel på 70% tilsvarer det ca. 1000 nye boenheter og 2000 nye
hamarsinger.

SNITT VED KIRKEGATA
KIRKEGATA
PRINSIPP BYGGEHØYDER

Skibladnerbryggen 			

Mjøspromenaden				

”Stasjonsgata”		

Strandparken og kanalen

		

Stortorget							

Kirken

VANGSVEIEN

SNITT VED VANGSVEGEN
PRINSIPP BYGGEHØYDER

VANGSVEIEN
Mjøspromenaden					

”Stasjonsgata”			

Strandparken og kanalen

1:1000_A1
1:2000_A3
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DAGENS SITUASJON

BYEN TIL MJØSA

