
1 
 

 
 
 
 
 
 

 
OMRÅDEANALYSE IFM. 

DETALJREGULERING FOR SÆLID 
GNR./BNR. 20/4 OG /289 M.FL. I RIDABU 

 
 

28.01.21 
 



1 
 

1. BAKGRUNN OG HENSIKT 
Sælidveien 40 AS har planer om å oppføre blokkbebyggelse med leiligheter på gnr. 20 bnr. 289.    
Det er Sælidveien 40 AS (som eies av Hagen og Godager AS) som er hjemmelshaver til 
eiendommen. 
 
Eiendommen er avsatt til «Nåværende næringsbebyggelse» i kommuneplanen for Hamar, og 
regulert til «nåværende industri» i gjeldende «Reguleringsplan for Sælid gård». Det er dermed 
behov for å fremme en ny detaljregulering for det aktuelle området før det kan oppføres 
boligbebyggelse på eiendommen. Sælidveien 40 AS har engasjert Hagen og Godager AS for å 
gjennomføre hele utbyggingsoppdraget inkl. reguleringsplanprosessen, og Plan1 er engasjert av 
Hagen og Godager for å utarbeide og fremme forslag til detaljregulering for området.  
 
Den 18.05.20 sendte Plan1 planinitiativ for «Detaljregulering for Sælid, gnr./bnr. 20/4 og /289 
m.fl. i Ridabu» til Hamar kommune. Som en del av planinitiativet ble det utarbeidet et foreløpig 
skisseprosjekt for planlagt og ønsket bebyggelse. Dette besto av tre leilighetsblokker hvor det 
vestre bygget var 4 etasjer, det søndre var 5 etasjer og det nordøstre var inntil 7 etasjer. 
Nedenfor vises illustrasjoner av det foreløpig planlagte prosjektet.  

Foreløpig illustrasjonsplan som viste prosjektet som ble utarbeidet til planinitiativet innsendt 18.05.20. Utarbeidet av Plan1 AS. 

3D-illustrasjons som viste prosjektet som ble utarbeidet til planinitiativet. Fjernvirkning fra E6. Utarbeidet av Plan1 AS. 
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3D-illustrasjons som viste prosjektet som ble utarbeidet til planinitiativet innsendt 18.05.20. Utarbeidet av Plan1 AS. 
 

3D-illustrasjons som viste prosjektet som ble utarbeidet til planinitiativet innsendt 18.05.20. Utarbeidet av Plan1 AS. 
 
 
Samtidig med at planinitiativet ble sendt inn, ble det også bedt om oppstartsmøte med 
kommunen.  
 
Arealplanavdelingen hadde interne møter, også med andre avdelinger i kommunen, for å 
klarlegge hva kommunen mente var viktig å følge opp i planområdet fra deres side. Noe av det 
de drøftet var volum og høyder på bebyggelsen som var vist i skisseprosjektet, samt 
kommunens tanker ift. at prosjektet må underordens det historiske landemerket som Sælid, og 
det er viktig å se på horisontalt perspektiv. Også med tanke på at området ligger et stykke 
utenfor de sentrale områdene i Hamar, mente kommunen at utnyttelse prosjektet som var vist i 
planinitiativet var for høy. Med bakgrunn i dette kunne de ikke se at administrasjonen i 
kommunen kunne anbefale å gå videre med forslaget i planinitiativet. Kommunen anbefalte 
derfor at det i stedet for å avholdes oppstartsmøte, heller kunne avholdes et formøte der 
kommunens foreløpig tilbakemeldinger ble drøftet. De mente også at det i forkant av et 
oppstartsmøte burde lages en områdeanalyse for å avklare hvordan ny bebyggelse best mulig 
kan bidra til orden, helhet og ivaretakelse av nabobygningene på Sælid (låve og bryggeriet). 
Det vil være spesielt viktig å se på høyder, struktur, materialbruk, takform etc. og 
fjernvirkninger. De mente videre at det burde utarbeides et nytt forslag for bebyggelsen i 
henhold til områdeanalysen, før det kunne avholdes oppstartsmøte.  
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Den 24.06.20 ble det avholdt et formøte med der kommunens administrasjon (plan- og 
byggesak), Hagen og Godager og Plan1 var til stede. Der ble det bebyggelsen i forslaget til 
skisseprosjekt drøftet. Et av temaene som ble diskutert var om det var riktig at ny bebyggelse 
skulle «samspille med» eller underordne seg den eksisterende bebyggelsen. Plan1s arkitekt 
argumenterte for at det var vel så viktig at ny bebyggelse «spilte sammen med» og hensyntok 
den eksisterende bebyggelsen, enn at den underordnet seg i volum og høyde.   
Flere temaer, som fjern- og nærvirkning, evt. oppdeling av bygningsvolum, plassering av nye 
bygg ift. kanten av platået (kommunen mente at ny bebyggelse lå for langt fram), adkomst-, 
parkeringsløsninger, samt koblinger mot grønt-/friområdene som grenser inntil.  
 
Det ble enighet om at kommune skulle lage referat og komme med en tilbakemelding ift. 
uavklarte punkter som ble tatt opp på møtet. 
 
19.08.20 sendte kommunen referat fra møtet. Det ble bl.a. konkludert med at kommunen holdt 
på at ny bebyggelse må underordnes og tilpasses eksisterende (vernet) bebyggelse med tanker 
på volum og form. Bygningene skal også være lavest ut mot åkeren, og høyden bør ikke 
overskride høyden på bryggeriet – mulig dette også er for høyt. Det bakre bygget bør videre 
deles i flere volum. For å kunne se alt dette i sammenheng ble det satt krav om at det 
utarbeides en områdeanalyse for området som også inneholder volumstudie med fjern- og 
nærvirkning.  
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2. PLANOMRÅDET 
Planområdet ligger i ytterkant av/nordvest for Ridabu, og ligger innenfor et næringsområde.  
Innenfor selve planområdet er det i sørvest et relativt langt og smalt lager-/garasjebygg som 
ligger helt ut på brinken mot jordet, samt et lagerbygg som ligger sentralt i planområdet. Det 
forutsettes at denne bebyggelsen må rives for å kunne gi mulighet til ny bebyggelse. 
  
Litt nordvest for planområdet ligger Sælid gård. På tilgrensende næringstomter ligger 
Felleskjøpet er etablert med bygg, lagerhaller, utelagring og parkering (i nord/nordvest). Mot 
nordvest er det et relativt stort lager- og næringsbygg som er bygget som tilbygg til det 
tidligere brenneriet på Sælid gård.  
 
Adkomsten til planområdet er fra Sælidvegen.  
 
Planområdet og næringsarealene er i stor grad er omkranset av jordbruksarealer. I øst er det 
imidlertid boligbebyggelse og et grøntområde som er regulert til friområde. 
 

Flyfoto som viser planområdet og Sælid gård med omkringliggende omgivelser. Planområdet markert med råd strek. 
Adkomst vist med rød pil. Kilde: Gule Sider 
  

Sælid gård 

Brenneriet 

Felleskjøpet 

Boligblokk, 
Øvre 17 

Næring-/lagerbygg 

Låven 

Friområde Boliger 
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3. EIENDOMSFORHOLD 
Astrid C. Holm Hermansen er hjemmelshaver til Sælid gård, gnr. 20 bnr. 1. Hun er også 
hjemmelshaver til gnr/bnr 20/292 og 20/364 som tidligere har vært vegforbindelse til Sælid 
gård fra sørøst. Deler av Felleskjøpets bebyggelse ligger i dag på gnr. 20 bnr. 364. 
 
Sælidveien 40 AS, som eies av Hagen og Godager AS, er hjemmelshaver til gnr. 20 bnr. 289 
hvor det nå er planer om å oppføre ny bebyggelse i form av boligblokker. Det står i dag et 
lagerbygg sørvest på eiendommen, på brinken ut mot skråningen og jordet nedenfor.  
Det er også Sælidveien 40 AS som eier gnr. 20 bnr. 4 hvor det gamle brenneriet står, og hvor 
det er satt opp et tilbygg i tilknytning det det gamle brenneriet.  
 
Felleskjøpet Agri AS er hjemmelshaver til gnr/bnr 20/240, 20/329, 20/365 og 20/376, samt 
20/406, 20/413 (del av vegen Øvre og regulert turveg mellom Øvre til regulert friområde på 
gnr. 20 gnr. 329).  
 
Gnr/bnr 7/1 og 7/423, som er regulert friområde/grøntforbindelse mellom Magnus den Godes 
veg til regulert friområde på gnr. 20 gnr. 329, eies av Hamar kommune. Det samme gjelder de 
kommunale vegene i boligområder sørøst for planområdet.   

 
Kartutsnitt som viser aktuelle eiendomsforhold ved Sælid gård og planområdet.  
Kilde: Hedmarkenkart.no: https://kommunekart.com/klient/hedmarkenkart/hedmarkenkart 

20/240 

20/1 

20/329 
20/376 

20/4 

7/1 
7/423 

20/329 

20/413 

20/406 20/289 

20/1 
20/1 
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4. GJELDENDE AREALPLANER 

 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt av gjeldende kommuneplan. Kilde: Hamar kommunes kartportal/hjemmeside 
 
 Eiendommene er regulert til 
«nåværende industri» og 
«spesialområde bygning som 
skal bevares» i 
reguleringsplan for Sælid 
gård, ikrafttredelse 
24.07.1978, samt 
«spesialområde verneområde 
(trær som skal bevares» i 
reguleringsplan for 
felleskjøpet Østlandet Sælid, 
ikrafttredelse 18.06.1997: 
 
 
 
 
 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Sælid gård, ikrafttredelse 24.07. 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Felleskjøpet Østlandet Sælid, ikrafttredelse 18.07.1997. 
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 5. SÆLID GÅRD - HISTORIKK 
Nedenfor følger litt historikk om Sælid gård som er hentet fra forskjellige kilder: 
 
 
Fra det store Norske leksikon: 
Sælid er en storgård i Hamar (tidligere Vang) kommune, Hedmark/Innlandet. Den ligger ved E6 
og Åkersvika rett øst for Hamar sentrum.  
 
Sælid er første gang nevnt i 1587 og var bonde- og krongods i 1647, før den i 1723 ble delt i to 
bruk, Østre og Vestre Sælid. Gården, som i 2019 hadde et totalareal på 1476 dekar, hvorav 570 
dekar dyrket mark, har tilhørt slekten Sæhlie siden 1798 (nåværende eier Astrid Holm Hermansen). 
 
Sælid hadde spritbrenneri fra 1825, omgjort til aksjeselskap (A/S Sælid Spritfabrik) i 1896, men 
spritproduksjonen ble nedlagt i 1954. Gården hadde ett av Norges største privatarkiver (nå i 
Statsarkivet, Hamar). Hovedbygningen i empirestil er oppført omkring 1850. 
 

Kilde: Store norske leksikon (snl.no/Sælid) 
 
 
 
Fra Hamar arbeiderblad: 
20. september 2016 arrangert Vang historielag en guidet omvisning på Sælid gård, og Finn 
Harald Martinsen i historielaget lovet en fascinerende historie. I invitasjonen til omvisningen sto 
det følgende:  
«For ca. 100 år siden hadde familien på Sælid Gård en stab på 104 personer. Det herskapelige 
huset ble reist midt på 1800-tallet av Andreas Sæhlie, storbonde, brennevinsgründer og 
stortingsmann. Dagens eier Astrid Holm Hermansen er 9. generasjon på gården.» 
 

Foto: Domkirkeodden 
 
 

Kilde: Hamar Arbeiderblad Publisert: 12 september, 2016  
(https://www.hamar-dagblad.no/hamar/vang/kultur-og-

underholdning/lar-alt-om-salid-gard/s/5-80-30608 ) 
 
  

https://snl.no/Hamar
https://snl.no/Hedmark
https://snl.no/brenneri
https://snl.no/empirestil
https://www.hamar-dagblad.no/hamar/vang/kultur-og-underholdning/lar-alt-om-salid-gard/s/5-80-30608
https://www.hamar-dagblad.no/hamar/vang/kultur-og-underholdning/lar-alt-om-salid-gard/s/5-80-30608
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Fra «Stedsanalyse Ridabu». 
 
Finsal, gnr. 8 i Vang/Hamar 
I 1837 kjøpte Magnus Gjestvang Finsal. Han var sønn av privilegert landhandler Jens Gjestvang 
på gården Hjellum i Vang. Sønnen Magnus ville også drive landhandel og slo seg altså ned som 
handelsmann på Finsal. Gården ble utvidet med mange hus og virksomheter, mens selve 
gardsdriften trolig fortsatte som før. I 1839 hadde Magnus Gjestvang bygd de hus på Finsal han 
mente var nødvendig for en landhandler. I tillegg til de vanlige bygningene på en Hedmarks-
gard som hovedbygning, drengestuebygning, fjøs, stall, stabbur og smie, var det etablert både 
et bakerhus med eget bakeriutsalg, ei pakkbu, kvern og mølle på gården. Det var stor trafikk 
hos Gjestvang det første tiåret, men han opplevde sterk konkurranse fra Hamar-kjøpmennene 
etter 1849 da Mjøsbyen ble anlagt. Han satset derfor også i en annen bransje, nemlig som 
bryggerieier. I 1853 gikk han sammen med eieren av Åker gård og eieren av Sælid gård om å 
danne interesseselskapet Vang Ølbryggeri som produserte øl og mineralvann. Bryggeriets 
malthus sto på Finsals grunn og det ble dessuten tinglyst en rettighet om bygging av en 
demning i Finsalbekken på samme eiendom. 
 
 
Ener som del av Sæhlid gård. 
Kort tid etter at Andreas Sæhlie hadde kjøpt Energården, ble utnyttelsen av eiendommen slått 
sammen med driften av den nye eierens øvrige eiendomsmasse som så ble en enhetlig drifts-
enhet nær Vang kirke. 
Størsteparten av Ener-eiendommen hører fortsatt sammen med Sælid-eiendommen og eies i 
dag av Andreas Sæhlies etterkommere. Andreas Sæhlies enke, Christiane Sæhlie satt i uskiftet 
bo helt fram til sin død i 1929. Sælid og Ener m.m. ble deretter overført til Andreas og 
Christiane Sæhlies tre ugifte døtre Ragnhild, Borghild og Sigrid. Sigrid som levde lengst av de 
tre og døde i 1953, testamenterte hele eiendomsmassen til sin niese, Astrid Holm, datter av 
Birger Eriksen og hustru Christiane Sæhlie.  
 
 
Tendenser til oppkomst av et sentralsted ved Åkersvika  
Etter at den norske hær ble etablert i 1641, ble Åker gård i mange tiår bosted for områdets 
høyeste militære sjef og ble ofte bruk som oppmøteplass når de militære mannskapene skulle 
mønstres, bl.a. i krigen mot svenskene 1807-1809.  
Etter at Posten ble en landsdekkende organisasjon fra midt på 1600-tallet, ble brev m.m. levert 
og hentet på Åker gård i flere generasjoner. En annen faktor som førte til sentralisering i 
Åkersvika var brenneridriften på Sælid fra 1829 og landhandleren på Finsal fra 1830-tallet. Da 
Hamar ble anlagt i 1849 og hadde sterk befolkningsvekst, ble de nærliggende eiendommene i 
Åkersvika, populære bosteder for personer som hadde sin arbeidsplass i byen. 
 
 

Kilde: Stedsanalyse Ridabu, datert oktober 2019, utarbeidet av Plan1 AS.  
Tekst ang. historikk skrevet av Per-Øivind Sandberg 
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6. SÆLID GÅRD I DAG 
 
Fra NRK.no: 
Gamle storgårder forfaller  
Våningshus på gamle storgårder forfaller mer og mer, fordi eierne ikke har råd til kostbart 
vedlikehold. Dermed kan uerstattelige kulturminner gå tapt. Økonomien i landbruket har endret 
seg, og bøndene har ikke lenger penger til holde bygningene i stand. 

 
Sælid gård                   Interiør fra Sælid gård                         
 
Mangler kunnskap og midler 
Fordums storhet smuldrer rett og slett bort for 
dagens eiere av Sælid gård på Ridabu i Hamar. 
I rom dagens eiere ikke har råd til å bruke må 
120 år gammel tapet gi tapt for fukt, råte og 
mugg. 
 
– Vedlikehold er en stor utfordring. Vi prøver å 
holde taket tett. Inne har vi hverken kapasitet, 
kunnskap eller ressurser til å vedlikeholde, 
siereier Astrid Hermansen.  

120 år gamle tapet må gi tapt for fukt, råte og mugg 
På Sælid gård har de egen ballsal, bygd for å 
imponere i 1850, da 200 personer hadde sitt 
daglige virke her. Dengang sørget gårdens eget 
brenneri for solide inntekter. Nå må både Astrid 
og mannen hennes jobbe ved siden av 
gårdsdriften. 

 
Mugg på møblene 
På 250 år gamle møbler, laget på gården, får 
hun knapt tørket muggen før den er tilbake. 
Råtne vinduer er en av årsakene. 
– Det er veldig rått i rommene, noe som gjør at 
de forfaller fort. Vi kan ikke bruke rommene for 
det går ikke an å fyre her. Det blir sprekk i 
taket, og siden vinduene ikke er tette så går det 
meste av varmen ut, sier Hermansen.  
 
 
 

 
 
 
 

Fra gårdens eget brenneri 

Ballsal bygd i 1850 
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Trenger nasjonal satsning 
Gamle storgårder forfaller over hele Norge. 
– Situasjonen er ganske uoversiktlig. Vi vet lite om hva som foregår. Vi ser mye gryende forfall 
og en stor kunnskapsmangel. Etter at husmorskolene forsvant, så forsvant mye kunnskap. Som 
for eksempel det å polere en stol er for mange et stort mysterium, sier kulturhistoriker Sjur 
Harby. 
Han mener at det trengs en nasjonal satsning 
på vedlikehold av gamle storgårder.  
 
– Dette er noe som gjelder for hele landet. 
Problemene er forskjellige alt ettersom hvor 
man befinner seg i landet. Vi må kartlegge 
situasjonen, se hvilke utfordringer vi står 
overfor og se hva slags midler vi har. Så får vi 
ta det derfra, sier Harby. 
 

Vindu Sælid gård 
 
 
 

Kilde: NRK Publisert 6. apr. 2010  
(https://www.nrk.no/innlandet/gamle-storgarder-forfaller-1.7068304) 
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7. SÆLID GÅRD OG TILLIGGENDE AREALER. FJERN- OG NÆRVIRKNING; DAGENS SITUASJON 
Nedenfor vises bilder av planområdet og tilgrensende områder sett fra forskjellige ståsted. 
Bildene viser at det ikke er så mange steder hvor man ser den flotte gårdsbebyggelsen fra. Man 
kan se låven og brenneriet når kan kjører på E6, men med en fartsgrense på 110 km/t er det 
begrenset hva man ser, særlig når man kjører nordover. Videre kan man skimte bebyggelsen 
på avstand hvis man går eller kjører på Klukevegen. Også hvis man går ut på jordet i front av 
bebyggelsen på Just Brochs gate 17-23 (v/Stiftelsen Disen Kulturveksttun) ser man Sælid. 
Fra Sælidvegen kan man se alléen inn til gården, men ellers kan man bare skimte pipa på 
brenneriet. Resten av bebyggelsen på gården er svært lite synlig fra Sælidvegen. 
Inne på selve planområdet og tilliggende eiendommer er det oppført mye bebyggelse som 
bryter mye med den gamle ærverdige bebyggelsen på Sælid gård. Felleskjøpets anlegg med 
bebyggelse, lagerhaller, utendørs lagring og parkeringsareal dominerer mye av inntrykket. 
Videre er det store nærings-/lagerbygget, som er oppført som tilbygg på brenneriet, og svært 
uheldig for opplevelsen av Sælid gård. Også lagerbyggene innenfor selve planområdet drar 
inntrykket på området nedover.  

Kart som viser oversikt over hvor bildene er tatt fra. Kilde: Gule Sider 

1) Bilde fra Sælidvegen mot Sælid gård. Alléen inn til gården sees fra vegen, men ikke bygningene på gården.  
Deler av Felleskjøpets bygg og anlegg til venstre. Kilde: Google Street View 
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2) Bilde fra Sælidvegen mot Felleskjøpet. Bygg, anlegg og utelagring. Kilde: Google Street View 

3) Bilde fra Sælidvegen i krysset ned mot planområdet. Felleskjøpet til høyre og boligblokka Øvre 17 til venstre.  
Kilde: Google Street View 

4) Bilde fra Sælidvegen som viser boligblokka Øvre 17. Felleskjøpet i bakgrunnen til høyre. Kilde: Google Street View 
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5) Bilde fra innkjøringen til planområdet fra Sælidvegen. Felleskjøpet inkl. bebyggelse, utelagring og parkering til 
høyre og midt i bildet, og planområdet i bakgrunnen rett fram. Kilde: Google Street View 

6) Bilde fra innkjøringen til planområdet fra Sælidvegen. Felleskjøpet inkl. bebyggelse og utelagring til høyre i bildet, 
og planområdet til venstre. Kilde: Google Street View 
 

7) Bilde viser bebyggelsen på planområdet til venstre og midt i bildet. Låven på Sælid gård i bakgrunnen til høyre. 
Kilde: Google Street View 
 

8) Bilde viser bebyggelsen på planområdet. Lager-/garasjebygg. Bygget til høyre stenger for utsikt vestover mot 
Åkersvika. Kilde: Google Street View 
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9) Bilde viser nord- og østsiden av næringsbygget som er oppført som tilbygg til brenneriet. Låven og brenneriet på 
Sælid gård i bakgrunnen midt i bildet og deler av bebyggelsen til Felleskjøpet til venstre. Kilde: Google Street View 

10) Bilde viser næringsbygget som er oppført som tilbygg til brenneriet. Selve brenneriet og låven på Sælid gård i 
bakgrunnen til venstre i bildet. Kilde: Google Street View 

 
11, 12) Låven og brenneriet på Sælid gård og næringsbygget som er oppført som tilbygg til brenneriet. Bilde: Plan1 

 
13, 14) Låven (t.v.) og brenneriet (t.h.) på Sælid gård. Bilde: Plan1 
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15) Sælid gård sett fra E6 når man kjører sørover. Kilde: Google Street View 

16) Sælid gård sett fra E6 når man kjører sørover. Bilde: Plan1 

17) Sælid gård sett fra E6. Kilde: Google Street View 
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18) Sælid gård sett fra E6 når man kjører nordover. Kilde: Google Street View 

19) Sælid gård sett fra Vangsvegen fra brua over E6 når man kjører østover. Kilde: Google Street View 
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20) Sælid gård sett fra jordet i front av bebyggelsen på Just Brochs gate 17-23. Bilde: Plan1 
 

21) Sælid gård skimtes i bakgrunnen. Fra Klukevegen vest for E6. Kilde: Google Street View
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8. FORBINDELSESLINJER OG GRØNNSTRUKTUR 
Det er i dag gang- og sykkelveg langs Sælidvegen. Denne går sørøver til Ridabu og gangveg-
systemet der, men også nordvestover langs Sælidvegen med planskilt kryssing av E6 og videre 
til Hamar sentrum. Det er dermed svært gode løsninger for myke trafikanter.  
Fra selve planområdet og langs adkomsten fra Sælidvegen er det regulert fortau i gjeldende 
«Reguleringsplan for Felleskjøpet Østlandet Sælid», men dette er ikke opparbeidet.  
Både i Ridabu og Hamar er det flere fritidstilbud for barn og unge, både innendørs, men også 
utendørs i form av lekeplasser, skoleområder, idrettsplasser og friområder. I tillegg er det et 
godt utvalg av offentlig og privat tjenestetilbud.  
Det er under 500 meter til Ener ungdomsskole, Aker barnehage og tilliggende ute- og friarealer. 
Det nærmeste store friluftsområdet er Åkersvika, som ligger sørvest for området. 

 
Planområdet ligger inntil 
regulert friområde i sørøst, 
som grenser til regulerte 
grøntforbindelser både 
mot vegen Øvre og til 
Magnus Den Godes veg. 
Derifra kan man gå ned til 
Åkersvika. Det er viktig at 
både friområdet og 
grøntforbindelsene til 
vegnettet opprettholdes, 
samt at det sikre at 
planområdet får enkelt 
adkomst til disse 
områdene.   
 
 
 

Kart som viser planområdet og bl.a. tilgrensende regulert friområde og grøntforbindelser. Kilde: Hedemarkenkart.no 

Flyfoto som viser planområdet og Sælid gård med omkringliggende omgivelser. Gangforbindelse mot Åkersvika for 
friluftsområder vist med rød stiplet strek. Kilde: Gule Sider  

Friområde 

Grøntfor-
bindelse 

Friområde 

Frilufts-
områder 

Åkersvika 

Ridabu 



19 
 

9. FORESLÅTT NY BEBYGGELSE INNENFOR PLANOMRÅDET:  
VOLUMSTUDIER, KVALITETER, FJERN- OG NÆRVIRKNING  
 
Tomten er relativt rektangulær med retning fra sørøst til nordvest med atkomst fra øst med bil, 
sykkel eller som gående (atskilt fra biltrafikken), som også skal betjene øvrig aktivitet i 
området. Det vil bli vurdert om ekstra gjesteparkering skal kunne tillates på kveldstid på deler 
av parkeringsarealet til eksisterende næringsbebyggelse på nordvestsiden. Utbygger 
(Sælidveien 40 AS) eier også denne bygningsmassen. Sykkelparkering forslås løst ved en 
kombinasjon av innendørs parkering i bodarealene og utendørs parkering under letak.   
  

 
Illustrasjonsplan som viser forslag til ny bebyggelse innenfor planområdet. Datert 11.01.2021. Utarbeidet av Plan1 AS 
 
Det foreslås å bygge 3 frittstående boligbygg på sørsiden av næringsbygget som er bygget 
sammen med det bevaringsverdige brenneribygget.  
 
Avstanden mellom byggene og deres innbyrdes plassering gjør det naturlig å legge bil- og 
sykkelparkering på bakkenivå innerst på tomten, mot nord der sol- og utsiktsforholdene ikke er 
så gode som ellers på tomten. 
 
Plassering av byggene og deres høyde er et resultat av vurderinger der underordning av 
brenneribygget i nord og gode bokvaliteter er kombinert.  
Byggene i seg selv har størrelser omtrent som brenneriet og ligger med god avstand seg 
imellom og fra brenneriet.  
Næringsbygget som er bygget sammen med brenneriet er også med på å skape avstand til 
brenneriet. 
 
Uteoppholdsareal planlegges i hovedsak lagt på bakkenivå mellom byggene, samt på romslige 
private verandaer. 
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Forslag til ny bebyggelse m/adkomst, parkering og utearealer innenfor planområdet. Utarbeidet av Plan1 
 

 
Snitt fra sørvest som viser foreslått og eksisterende bebyggelse. Bygg 1 (i midten) og 2 (til høyre) i forgrunnen, 
brenneriet til venstre. Utarbeidet av Plan1 
 
Bygg 1, som er første byggetrinn, ligger nærmest brenneriet. Bygget skal ha parkerings- og 
bodarealer i kjeller, 3 etasjer med og inntrukket 4. etasje over bakken. Det planlegges 18 
leiligheter.  
 
Bygg 2, som antas å bli andre byggetrinn, ligger sør for bygg 2. Bygget har parkerings- og 
bodarealer i kjeller, 4 etasjer og inntrukket 5. etasje. over bakken. Det planlegges 23 leiligheter.  
 
Mellom bygg 1 og 2 planlegges det en kulvert slik at det ikke er behov for mer enn en 
nedkjøringsrampe fra terrengnivå (i nordre del av tomten). 
 
Bygg 3 (trolig tredje byggetrinn) ligger øst for bygg 2. Bygget har parkerings- og bodareal på 
bakke-/sokkelnivå, 4 etasjer og inntrukket 5. etasje over dette. Det planlegges 23 leiligheter.  
 
I alt planlegges det 64 leiligheter i prosjektet. 
 
Byggene har samme planløsning. Grunnflate og utforming gjør det mulig å legge leiligheter i 
hjørnene av bygget slik at det blir dagslys fra to sider i oppholdsrommene samt god utsikt 
innefra. Det er også lagt vekt på å ha god avstand mellom byggene slik at utfordringer med 
direkte sikt inn i andre leiligheter minskes. 
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Illustrasjon med foreslått og eksisterende bebyggelse samt tilliggende omgivelser. De 3 nye byggene har areal 
omtrent som brenneriet og er plassert med god avstand seg imellom og til brenneriet. Utarbeidet av Plan1  
 
Avstanden som er mellom bygg 1 og de to andre (2 og 3) gjør at området åpnes opp fra 
nordøst. Fra p-plassen ved Felleskjøpet og fra Sælidvegen vil det nå bli fri sikt vestover ned mot 
Åkersvika, og ikke inn i næringsbyggene som ligger der i dag. Avstanden til brenneriet gir luft 
mellom byggene og fri sikt videre innover mot Sælidvegen.      

Oppriss som viser ny bebyggelse sammen med eksisterende bebyggelse. Sett fra sørvest. Utarbeidet av Plan1 
 
 

         
Området sett fra hhv. sørvest og nordøst. Fri sikt vestover fra Felleskjøpet, mellom byggene. Utarbeidet av Plan1 
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Området sett med foreslått og eksisterende bebyggelse fra hhv. sørøst og nordvest. Utarbeidet av Plan1 
 
 
 
 
 
 
Solforholdene mellom byggene og inn på private uteplasser og oppholdsrom er gode pga. tomtens orientering fra 
sørøst til nordvest.   
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Fjernvirkning av foreslått bebyggelse sammen med eksisterende bebyggelse sett fra jordet i front av bebyggelsen på 
Just Brochs gate 17-23. Bygg 1 er lavere enn brenneriet og ligger med god avstand til næringsbygget som er bygget 
inntil brenneriet. Horisonten brytes ikke. Bilde: Plan 1 
 

 
Fjernvirkning av foreslått bebyggelse sammen med eksisterende bebyggelse sett fra E6 når man kjører sørover. Det 
er akkurat herfra bebyggelsen synes best. Avstand er en form for underordning. (I nordgående retning på E6 er den 
foreslåtte bebyggelsen mye mindre synlig. Se bilde 18 under kap. 7 som viser at man må ha sett rett ut av bilens 
høyre vindu den knappe tiden det tar å kjøre fordi de foreslåtte byggene). Bilde: Plan 1 
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10. REDEGJØRELSE 
 
Tomten har åpenbare kvaliteter som bør utnyttes til boligformål og ikke som nå til store lager- 
og garasjeanlegg samt noe næring. 

- Den ligger nær Hamar sentrum, skoler, barnehage, kirke og matbutikker. 
- Den ligger fritt og åpent til, med åkerlandskap i sørvest ned mot Åkersvika.  
- Solforhold og utsikt særlig vestover er sjeldent gode.  
- Det ligger et friområde inntil tomtens sørøstre side. 
- Sælid gård og brenneriet som ligger nord for tomten har særpreg og vil bli oppfattet 

som et positivt nabolag.  

 
Det ligger et friområde rett på sørøstsiden av tomta. I forbindelsen med gjennomføringen skal 
det opparbeides en sti langs friområdets nordøstre kant, slik intensjonen har vært fra tidligere. 
Friområdet vil bli en positiv ressurs for de som bosetter seg i de nye leilighetene, slik det også 
er for de som bor i de nærliggende boligområdene. Den planlagte forbindelse tilrettelegger for 
enkel og trygg adkomst fra planområdet ned mot Åkersvika og gangvegsystemet videre mot 
Hamar sentrum. 
 
 
Den foreslåtte bebyggelsen underordner seg brenneriet og Sælid gård ved bruk av disse 
virkemidlene: 
 

- Underordning er å holde avstand. 
o De to siste fotomontasjene viser dette. Det er kun ett bygg som ligger i rimelig 

nærhet av brenneriet. 
o Det opprinnelige forslaget som er vist innledningsvis hadde et høyere og lenger 

bygg innerst på tomten. 
 Dette er endret ved at parkeringsplass og boder nå er lagt mot tomtens 

nordre hjørne. Fra sørgående kjørefelt i E6 og fra bebyggelsen i Just 
Brochs gate framstår det som det er en klar avstand mellom brenneriet 
og den planlagte bebyggelsen. Parkeringsplassen synes ikke. 

- Underordning er å ikke bygge høyt inntil det bygget som krever underordning. 
o De to siste fotomontasjene samt øvrige illustrasjoner viser også dette. 

 Bygg 1 som ligger nærmest, er lavere enn brenneriet. 
 Bygg 2 og 3 som ligger lenger unna, kan være høyere. 
 Den foreslåtte bebyggelsen bryter ikke horisonten sett fra langt hold. 

-  Underordning er å splitte opp bebyggelsen i mindre volumer slik at de ikke oppfattes 
som så massive som eksisterende bebyggelse. 

o Den foreslåtte bebyggelsen er satt sammen av tre volumer med størrelse 
omtrent som for brenneriet. 

o Byggene er satt sammen av mindre volumer og har en langt mer variert 
materialbruk enn brenneriet og Sælid gård.  

o Fargebruken skal være mer dempet enn de dominerende hvite og røde flatene 
på brenneriet og Sælid gård.      

 


