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Arkitekt: E. M. Hjermann

Nygata 41, Hamar
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Arkitekt: Studio NSW

Bryggerigata 62, Hamar
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Roa, Flisa og Vang i Valdres
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Heggenes, Øystre Slidre
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Strandtorget, Lillehammer
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Strandtorget på Lillehammer med E6 i vest?
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Bekkelivegen 3-5 og Snorres gt. 50-52, Hamar
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Bekkelivegen 3-5 og Snorres gt. 50-52, Hamar

Østbyen, Hamar

Strandvegen, København
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Bekkelivegen 3-5 og Snorres gt. 50-52, Hamar

Store protester:
- Redde for nabolaget
- Fryktet trafikk
- Dårlig tilpasning
- Mister utsikt og lys
- Planla på annen manns grunn

Vi mente:
- Skulle fortette med høy effekt i 

utvalgte soner for å spare 
villabebyggelse andre steder 

- Generer mindre trafikk enn om 
boligene etableres mindre sentralt

- Mere grønt med alle biler under 
bakken.

- Dårlig tilpasning, men riktig for ny 
struktur

- Strøket ikke enhetlig
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Bekkelivegen 3-5 og Snorres gt. 50-52, Hamar



Fortetting utfordrer



Møystad, Hamar

Bærekraftsprosjekt

Bærekraftig livstil for vanlige folk
- redusere utslipp med 50 %
- samarbeid, grunneier, Nordbolig, 

NTNU, Asplan Viak, Hamar kommune
- øke bevissthet og legge til rette for et 

liv med lavere fotavtrykk
- delingsløsninger, dyrking, gjenbruk, 

redusert energibruk
- ta i bruk jord som ligger brakk idag



Bærekraftsprosjekt

Møystad, Hamar



Jordvernkonferansen i Innlandet 12.12.2019

Geir Egilsson, byplanlegger

Mange av veiene til Hamar går over vannet – med byen plassert ei halvøy
Tydelige grenser, mot vann og kulturlandskap – men kan bli mer eksponert
- Være bevisst på byen som form i landskapet

Analyse av stedet



Fortetting i Hamar Kommuneplanens arealdel 2011-2022



Fortetting i Hamar

Potensialet for 

fortetting og 

transformasjon 

utnyttes før nye 

utbyggingsområder 

tas i bruk

Jan Tore Sanner

Nasjonale forventninger



Fortetting i Hamar

Det er flere grunner til at Hamar har behov for å utnytte 

arealene i tettstedet mer effektivt:

• Skape en kompakt og levende by

• Redusere transportbehovet

• Redusere nedbyggingen av landbruksjord

• Bevare friområder og naturmiljøer

• Ivareta markedets behov for sentralt plasserte 

boliger

• Sikre utvikling og vekst innenfor egne 

kommunegrenser

Skape knutepunktsbyen

Hvorfor tettere?



Fortetting i Hamar

• Folketallet passert 30.000 og kan nærme seg 

40.000 innen 2040 (alt. høy innvandring)

• 255 nye boliger i 2016

• Behov for 267 nye boliger hvert år

Hamar vokser

Behovet



Fortetting i Hamar

Hver leilighet som bygges frigjør en enebolig
Kilde: Boligutredning Oppland, Prognosesenteret, 2015

For hver ny bolig som bygges i Hamar vokser 

folketallet mer enn i nabokommunene
Kilde: Kommuneprofilen.no/SSB

Er eneboliger oppsnakket?

Behovet

Nye innb. pr. ny bolig 
(beboere pr. husholdning)

Hamar 1,81 (2,03)

Ringsaker 0,68 (2,23)

Stange 1,03 (2,19)

Hvis det over tid er flere nye 
innbyggere per ny bolig enn snittet 
for husholdningene vil det være 
mangel på nye boliger - og press på 
boligmarkedet.



Fortetting i Hamar

28 eneboliger til salgs pr. 21.8.

Boligtilbudet - eneboliger

Behovet



Fortetting i Hamar

36 leiligheter til salgs pr. 21.8.

Boligtilbudet - leiligheter

Behovet



Fortetting i Hamar

Boligbehov Hamar:
• priser omtrent på landsgjennomsnittet
• prognoser for forsiktig befolkningsvekst i forhold til 

landsgjennomsnittet
• endringer i befolkningssammensetning og boligpreferanser gir 

behov for flere leiligheter
• hver ny leilighet frigjør en enebolig
• etterspørsel etter eneboliger kan være overdrevet av aktørene som 

bygger eneboliger (sett i lys av høyere prisvekst på leiligheter og 
lave priser på brukte eneboliger nær Hamar)

Behovet



Fortetting i Hamar

Kvartalsstrukturen mest effektiv!
• Rommer fem ganger flere innbyggere enn eneboliger
• Utnytter forholdet mellom arealbruk og høyder best
• Definerer tydelige offentlig rom
• Bilene under bakken (i nye prosjekter)
• Best pris pr. kvm.

Kvartalsstruktur best

Kilde: ark. Knut SelbergTeglgaarden, Utstillingsplassen Eiendom/Studio NSW



Fortetting i Hamar Høyhus

Høyhus løser ikke fortetting
• Heiser, rømningsveier og ventilasjon krever mer areal
• Boliger i høyden krever større utearealer/parkering
• Passer best for kontorer/hoteller
• Kan passe på utvalgte steder – men hva med likebehandling?



Fortetting i Hamar Priser/kostnader

Billig vs. dyrt
• Alle ønsker å kjøpe til lav pris
• De som eier ønsker høyest mulig pris
• Prisnivået i Hamar er langt over snittet for nabokommunene
• Likevel boligpriser omtrent som landsgjennomsnittet

• Høy pris mer attraktivt for investeringer
• Lav pris gir mindre overskudd til fellesskapsløsninger

• Arkitektur
• Uterom
• Infrastruktur

Tall i 1000 kr. Kilde: Kommuneprofilen.no/SSB

Kilde: Spacescape.se
• Prisdrivende faktorer:



Fortetting i Hamar Priser/kostnader

Illustrasjon Asplan Viak, Uterom i tett by

Uterom i tett by
Oppsummering av
Asplan Viaks anbefalinger 
til Bergen kommune

- En undersøkelse av 
forholdet mellom tetthet 
og uteareal, og den 
faktiske kunnskapen
om utforming av byens 
utearealer. 



Fortetting i Hamar

Oppsummert:
• Hver nye leilighet frigjør en enebolig 
• Kvartalsstruktur og blokk mest effektivt
• Det bør være balanse som gir god økonomi 

for utbyggerne og god tilgang for kjøperne

Forslag:
• Spar de beste villastrøkene – viktig ressurs
• Reguler for omforming av større områder

Kvartalsstruktur best



Fortetting i Hamar

Eksempler:
• Omforming i Vestbyen, Bryggeriet, Nestlé, 

Atriumshagen, m.fl.
• Områderegulering for Martodden eller Strandsonen

eksempler



Fortetting i Hamar

Strategier for fortetting:
1. Fortett med høy effekt
2. Fortett med kvalitet
3. Bestem hva som ikke skal fortettes
4. Bruk kommunens verktøy

Strategier



Fortetting i Hamar

Fortett med høy effekt
• Nærmest sentrum først
• Områdeløft framfor eplehagefortetting

strategier



Fortetting i Hamar strategier

Solforhold i vanlig Hamargate vår- og høstjevndøgn 15.00 og 17.00

Fortett med kvalitet
• Forholdet bredder, høyder, lys
• Arkitektur – behov for en arkitekturpolitikk?
• Byen som møteplass
• Bokvalitet
• Felles og offentlige uterom viktigst



Fortetting i Hamar

Fortett med kvalitet
• Forholdet bredder, høyder, lys
• Arkitektur – behov for en arkitekturpolitikk?
• Byen som møteplass
• Bokvalitet
• Felles og offentlige uterom viktigst

strategier
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Fortetting i Hamar

Fortett med kvalitet
• Forholdet bredder, høyder, lys
• Arkitektur – behov for en arkitekturpolitikk?
• Byen som møteplass
• Bokvalitet
• Felles og offentlige uterom viktigst

strategier



Fortetting i Hamar

Funksjonsblanding
• Utnytt samme tomt til flere formål
• Planlegg for bruk som utnytter mest mulig av døgnet

strategier



Fortetting i Hamar

Bestem hva som ikke skal fortettes
• Sikre villaområder som ressurs i et variert boligmarked 
• Bevar parker og grønnstrukturer
• Beskytt identitetsbærende kulturmiljøer

strategier



Fortetting i Hamar

Bestem hva som ikke skal fortettes
• Sikre villaområder som ressurs i et variert boligmarked 
• Bevar parker og grønnstrukturer
• Beskytt identitetsbærende kulturmiljøer

strategier

46%54%

Øvrig tettsted

God tilgang Dårlig tilgang

50 %50%

Hovedsentrum

God tilgang Dårlig tilgang

73%
27%

Øvrig tettsted

God tilgang Dårlig tilgang

50 %50%

Hovedsentrum

God tilgang Dårlig tilgang

70%
30%

Øvrig tettsted

God tilgang Dårlig tilgang

20 %
80%

Hovedsentrum

God tilgang Dårlig tilgang

78%
22%

Øvrig tettsted

God tilgang Dårlig tilgang

24 %
76%

Hovedsentrum

God tilgang Dårlig tilgang

OSLO TRONDHEIM BERGEN

HAMAR



Fortetting i Hamar strategier

En tettere by krever bedre tilgang på grønt
• 10 minutter er regnet som gjennomsnittstiden for hvor 

lang tid man er villig til å gå/sykle for å bruke et 
grøntområde. Barn og eldre går 400 meter på 10 min. 



Fortetting i Hamar strategier

En tettere by krever bedre tilgang på grønt
• Grønne veger som kan koble parker og friluftsområder, og 

kan fungere som transportårer i byen



Fortetting i Hamar strategier

Sikre viktige kulturmiljøer
• Kulturminner er viktige for identitet og tidsdybde
• Hamar har en god kulturminneplan, men krever regulering for små tiltak. 
• Forenkle uten å redusere krav til kvalitet?



Fortetting i Hamar

Kommunens verktøy (bør brukes først)
• Regulere
• Lage utbyggingsavtaler
• Sikre infrastruktur, offentlige rom, grønnstruktur og 

lekeplasser

virkemidler

Virkemidler
• Frita de som samarbeider om regulering for gebyr
• Lage enklere kjøreregler for høyder utnyttelse og 

byggelinjer som ikke må diskuteres hver gang
• Ta ansvar for høy utnyttelse av kommunale eiendommer
• Ekspropriere



Fortetting i Hamar fortettingskart

Prioriterte områder



Fortetting i Hamar Visualisering



Fortetting i Hamar fortettingskart

Oppsummering fortetting i Hamar
• Det er rom for forventet vekst fram til 2040 i 

Hamar med omforming - også uten flyplassen
• Det meste av villabebyggelsen og grønt kan spares
• All vekst kan rommes innenfor tettstedet
• Lett næring kan kombineres med boligbebyggelse
• Tung næring bør utenfor byen



Fortetting i Hamar www.fortetting.wordpress.com

http://www.fortetting.wordpress.com/



