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Forord

Denne rapporten er utarbeidet av Feste Lillehammer 
AS landskapsarkitekter mnla på oppdrag fra Stange 
kommune. Stedsanalysen skal være ett blant fl ere 
dokumenter som innspill til Stange kommunes 
kommedelplan for Ottestad.

En stedsanalyse er en systematisering av tilgjengelig 
kunnskap for å forstå stedets historie, situasjon 
og framtidsmuligheter. Analysen skal avdekke 
kvaliteter, svakheter/ problemstillinger, muligheter 
og utfordringer for Ottestad, og gir anbefalinger for 
videre arbeid med stedsutvikling. Analysen skal også 
fungere som et grunnlag for diskusjon om utviklingen i 
Ottestad.

Fra Feste Lillehammer AS har landskapsarkitektene 
Kjersti Sollerud Meland, Sissel Røste Strømsjordet 
og Ole Berg deltatt. Fra Stange kommune har 
arealplanlegger Sturla Skancke vært prosjektansvarlig. 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som, i tillegg til 
Sturla Skancke og Feste Lillehammer, har bestått av 
Terje Moshaug (kultursjef, Stange kommune), Jørn 
Haugen (plansjef, Stange kommune), Hege Basmo 
(kommunelege, Stange kommune), Jo Vesterlid 
(Nedre Bekkelaget Vel), Øystein Sætrang (Sandvika 
Vel), Trond Hulleberg (Ottestad Idrettslag) og Børre 
Johnstad (forretningsdrivende). Det har vært avholdt 
2 arbeidsmøter med arbeidsgruppa. Kapittelet om 
historisk utvikling er gjennomgått av Egil Kristiansen 
(Stange historielag).

Kilder

• Gammalt frå Stange og Romedal 1982, 1994, 1997
• Estetikk. Utkast til retningslinjer. Stange kommune 
2004
• Notat om grønnstruktur i området Ottestad-
Stangebyen. Stange kommune 2004
• Veileder. Helse og tilgjengelighet i 
konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. 
Høringsutkast 2006
• Med søkelyset på helse og tilgjengelighet i 
arealplanlegging. Foreløpig utgave
• Åkersvika som planleggingsarena for fi refelts E6. 
Statens vegvesen/ Hamar kommune
• Fylkesdelplan for SMAT. Hedmark fylkeskommune 
2002
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Landskap
Landskapet i Ottestad er preget av lang tids 
kultivering av landskapet, fra beitemark, eng og åker. 
I dag er fulldyrket areal med monokultur av korn 
og grønnsaksproduksjon det dominerende bildet. 
Preget av gammelt storslått storgårdslandskap er 
dominant og typisk for regionen. Landskapet er åpent 
og storslagent med vidt utsyn og store, rolige linjer. 
Dette er en del av fl atbygdene rundt Mjøsa. Likevel 
fi nner vi lokale terrengvariasjoner og bølgende 
landskap som gir en mosaikk av åkrer, åkerholmer, 
åkerreiner og skogsholt med stor opplevelsesverdi. 
Ottestad utgjør den nordre delen av det brede, 
sammenhengende, åpne kulturlandskapet i Stange 
som strekker seg fra Stangebyen og Uthuskrysset 
i sør. Bebyggelsen i Sandvika og Bekkelaget utgjør 
overgangen og møtet mellom kulturlandskapet og 
tettbebyggelsen i Hamar by, men jordbrukslandskapet 
strekker seg likevel noen steder helt ned til 
Mjøsa, f.eks. ved Tokstad og Atlungstad/ Sveen. 
Kulturlandskapet er et resultat av menneskenes 
bruk og påvirkning gjennom tidene, alt etter 
dyrkningsmåter, kommunikasjon, bosettingsmønstre 
og teknologi. Med industrialiseringen av jordbruket 
de siste ca. 150 årene har endringene i landskapet 
skjedd i raskere takt og blitt svært markante bare fra 
en generasjon til den neste. Dagens landskapsbilde 
med store, sammenhengende åkrer med monokulturer 
er relativt nytt, og er et resultat av rasjonalisering og 
landbrukspolitikken de siste 50 årene.

Romdannelser, topografi 
Ottestad ligger midt i det store landskapsrommet 
rundt Mjøsa med Vangsåsen, Totenåsen, Helgøya, 
Høsbjørkampen, Furnesåsen og Bangsberget på Nes 
som overordnede vegger i rommet. Terrenget hever 
seg slakt fra Mjøsas vannspeil i ei sone før det fl ater 
ut med vidt utsyn i alle retninger. Klare romdannelser 
innad i området er vanskelig å peke på, det er de 
mindre, lokale terrengvariasjonene i det bølgende 
landskapet, og vegetasjonsbelter og skogsholmer som 
skaper et interessant og variert mosaikklandskap i 
kontrast til de store utsynene. Det mest markante 
landskapsrommet er området rundt Sanderud, 
der Svartelva danner ”bunn” i landskapsrommet. 
Åkersvika er et landskapsrom der strandlinja og 
horisonten i Bekkelaget og Sandvika er avgrensningen 
av rommet mot sør.

Bekkelaget, Sandvika og området sør for Sandvika 
ligger i en henholdsvis nordvendt og vestvendt 
slak helling ned mot Mjøsa, mens når en kommer 
inn mot Ottestad kirke og Vevla fl ater landskapet 
mer ut som et ”platå”, og det er mindre utsyn 
mot Mjøsa. Denne overgangen danner ikke noen 
markant ”kant”, men er et naturlig glidende skifte. 
Bebyggelsen i Bekkelaget og Sandvika har tydelige 
avgrensninger mot jordbrukslandskapet, mens en ser 
at spredtbebyggelsen lenger sør i området er knyttet 
til ferdselsårer og veier, som ”selvgrodde satellitter”.

Større og mindre gårdstun danner punkter i 
landskapet. Tunene er gjerne omgitt av frodige 
løvtrær, noe som binder bygninger og landskap 
sammen. Det åpne landskapet som omgir gårdstunene 
utgjør sammen med tunene inntrykk av et storslått 
storgårdslandskap.
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Ortofoto over Ottestad

Bølgende åkre og vidt utsyn preger Ottestad Storgårdslandskap

Skisse som viser de overordnede romdannelsene

Snitt 2

Snitt 1

Snitt 1 (overdrevet målestokk) Snitt 2 (overdrevet målestokk)



5Feste Lillehammer as



Historisk utvikling
Etter hvert som innlandsisen smeltet for ca. 9000 år 
siden, kom fangst- og jegermenn fra sør. I Stange er 
det funnet spor etter bosetting fra yngre jernalder, og 
den gode jordbruksjorda ved Mjøsa har nok vært dyr-
ket helt siden før bronsealderen. Innlandsisen presset 
landet ned over 200 meter i forhold til dagens nivå. 
Avsmeltningen begynte først i sør med det resultat 
at det ble en skrå landheving. Vannspeilet i Mjøsa 
lå i lange tider mye høyere enn nå, slik at Åkersvika 
fylte opp hele dalen innover mot øst der Svartelva nå 
renner. Da de første jordbrukerne slo seg ned i nord-
bygda (Ottestad), var det ennå mulig å komme med 
båt langt inn i Romedal. Muligens var ikke Ottestad 
den aller tidligste delen av Stange som ble oppdyrket, 
da terrenget her heller mot nord med mindre solinn-
stråling, og den beste dyrkningsjorda fi nnes lenger sør 
og vest. Ikke desto mindre tilhører Ottestad et av de 
eldste kulturlandskapene i Norge og har vært preget 
av jordbruk siden 800-tallet. Mot øst, sør og vest i Ot-
testad ligger gårder med navn som tyder på gammel 
bosetning fra førkristen tid. De eldste gårdene er de 
såkalte navnegårdene. I Ottestad er dette slike som 
Hverven, Fjetre, Vevla osv. Senere kom stad-gårdene 
som Tokstad, Hoberg, Nordstad, Atlungstad osv. Rud-
gårdene ligger på rekke og rad i nord, fra Kjonerud 
i vest til Gollersrud i øst. Gårder med endelsen –rud 
regnes for å være ryddet de første århundrer etter at 
kristendommen ble innført i Norge (1100-1350).

Ferdsel
På et kart tegnet av Collin i 1820 vises det hvordan 
vegnettet fordeler seg gjennom bygda. Ferdselsve-
gene går gjerne over gardstunene og binder sammen 
gårdene, som da var å betrakte som egne småsam-
funn. Mjøsa var en av de viktigste ferdselsårene, og 
det ble fraktet varer og folk her. Vegfarene på land 
gikk derfor i øst-vestlig retning, ned til brygger langs 
Mjøsstranda. Her ble varer lastet over i båter som gikk 
over til Toten-sida og Ringsaker. Kongevegen fra Chris-

tiania passerer Vevla omtrent der Rv 222 går i dag, 
men dreier i mer nordlig retning inn på det som i dag 
kalles Nordvivegen eller Gammelvegen (Tanndalsve-
gen). Kongevegen krysset Svartelva ved ”Nybrua” ved 
Blårud-bygningen. E6 har brutt denne gamle forbin-
delseslinja, og ses ikke tydelig i dag. Vedlikeholdet av 
vegene var pålagt hver enkelt gård, som hadde ansvar 
for hver sine ”roder”.

Kongevegen gikk gjennom området Tanndalen, et 
skogsameie som lå i nordhellingen mot Åkersvika og 
Svartelva. Opprinnelsen til sameiet går vel så langt 
tilbake i tid som det har vært fastboende jordbrukere 
i nordbygda. Rettighetene i sameiet besto i beite for 
husdyr, rett til hustømmer, ved og gjerdevirke. Belast-
ningen på sameiet ble etter hvert stor, og det oppstod 
noe uenighet om bruken. Tømmeret fi kk dessuten 
større salgsverdi etter hvert, og resultatet ble til slutt 
at sameiet ble oppløst og delt mellom de bruksberet-
tigede rundt 1730. Petlundskogen og Nordvimarka om-
fatter deler av det gamle Tanndal-sameiet.

Gårdsnavn
Det var mange mindre (husmanns)plasser og stuer 
under de større gårdene. Gårdsnavn som er uthevet 
er bl.a. Kåterud, Kjonerud, Tokstad, Kveningberg, 
Hoberg, Lundgård, Arstad, Sålerud, Nordstad, Sveen, 
Atlungstad, Nordvie, Ottestad m.fl . Flere av disse går-
dene er i dag lagt ut til boligtomter, men navnene fi n-
nes fortsatt som veg- og gatenavn i boligområdene.

Ottestad kirke ble innviet i 1731. Modell for kirken var 
Vår Frelsers kirke i Oslo, men i mindre format. Alter-
tavle og annet inventar ble fl yttet over fra gammelkir-
ken som sto her før.

NB: Gjengivelsen av enkeltbygninger er ikke korrekt 
på kartene fra 1820, 1900 og 1960. Kartene illustrerer 
kun lokaliseringen av gårder og utviklingen av 
ferdselsårer.
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“Kongevegen” i dag Ottestad kirke



Utbygging i Ottestad
Framveksten av tettstedsbebyggelsen i Ottestad tar 
til når jernbanen kom i 1880. Ottestad stasjon lå ned-
enfor Hverven gård. I Sandvika bygges de første bo-
lighusene mellom jernbanetraséen og Mjøsa av funk-
sjonærer som var ansatt i Jernbanen. Og som følge 
av Hamars utbygging ble Sandvika et populært sted 
å bo. Hamar by ble grunnlagt i 1849. Før Stange-brua 
ble bygd i 1869 brukte man oftest båt for å komme 
over til Hamar/ Espern. En fast fergemann holdt til i 
”Sundstua” (Sundveien). Veien kom ned over gårdene 
Gyrud og Tokstad. Det var konsesjonsplikt for robåter 
som fraktet folk mellom Sandvika og Hamar. Den før-
ste Stangebrua var lagt på peler fra Hamar over Flø-
terholmen og videre på fylling til Stange. Brua var 5 
meter bred og den lengste trebrua i Nord-Europa. Den 
gamle Stangebrua (trebrua) ble erstattet av ei ny bru i 
1930 og utbedret i 1970-årene og foran OL i 1994.

Mjøsas rike sandbanker på sørbredden av sundet inn 
mot Åkersvika har gitt Sandvika sitt navn. Det ble i sin 
tid ”utskipet” sand herfra, først og fremst fra Tokstad.

Atlungstad brenneri ble stiftet i 1855 etter at 
potetdyrkningen hadde økt kraftig i begynnelsen 
av 1800-tallet og ny teknologi innebar en bedre 
utnyttelse av spriten. Mot slutten av 1800-tallet ble 
det også installert kornrensemaskin ved fabrikken, 
og bedriften ble hetende Hedmark Frøforretning og 
Brenneri AS.

I de første tiårene etter krigen var sysselsettingen 
innenfor primærnæringene relativt stabil, mens nye 
småbedrifter ble etablert. På Gubberud lå Hedmark 
jernstøperi og Hedmark Landbruksmaskinfabrikk. Ideal 
fl atbrødfabrikk ble etablert av Emil Nordby i Hamar 
i 1924, fabrikkeieren bosatte seg i Sandvika (Nordby-
villaen) (Flatbrødfabrikken ble i 1990-åra plassert i 
Sandvika). Senere satte strukturendringene inn for 

fullt, så vel i jord- og skogbruket som i småindustrien. 
Hundrevis av arbeidsplasser innenfor jordbruket er 
blitt borte. Bosettingsstrukturen i landbruket har 
endret seg kraftig. Der det i eldre tider kunne bo 20-
50 personer på de store gårdene, bor det i dag sjelden 
mer enn en kjernefamilie på 4-6 personer. 

Fra 1950-tallet og framover var det en sterk utbygging 
med boliger i Sandvika og særlig i Bekkelaget. 
Utviklingen har sammenheng med velstandsutviklingen 
generelt. I Ottestad har Vanførehjemmet og 
utbyggingen i Åkershagan stått i en særstilling som 
en integrert del av lokalsamfunnet med et betydelig 
antall arbeidsplasser. Mange jobbet og bygde seg hus 
her. Ved Vanførehjemmet ble det bygget boliger for 
ansatte ved institusjonen. Åkershagan har nok også 
hatt regional betydning i forhold til arbeidsplasser. 
I tillegg var nok presset fra Hamar sterkt. Det ble 
nedsatt en plan- og tiltakskomité etter initiativ 
fra Bekkelaget og Sandvika Vel. Planene skulle 
inneholde områder for boligplassering, lekeplasser, 
kloakkspørsmål og bussforbindelser. Reguleringsplanen 
ble vedtatt av herredsstyret i slutten av 1940-tallet.

Navnet Bekkelaget er trolig oppkalt etter et område i 
Østre Aker, Oslo. Begge stedene har det til felles at de 
ligger i en ganske bratt, nordvendt skråning. Som det 
kan sees fra fotos fra den tiden, ble villabebyggelsen 
etablert på jorder under gårdene i området, f.eks. 
Hoberg og Kjonerud. Kjonerud gård har hatt et fi nt 
hageanlegg med elementer inspirert av europeisk 
hagekunst, bl.a. terrassering, trappeganger, hekker og 
store løvtrær symmetrisk plassert fra hovedbygningens 
vestfasade.
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Atlungstad brenneri Flyfoto over Bekkelaget ca. 1960. Kjonerud gård til 
venstre. Vi ser begynnende villabebyggelse brer seg på 
jordene.

Flyfoto over Åkershagan fra tidlig på 1960-tallet. Vi 
skimter de tre husmannsplassene Øvre, Midtre og Nedre 
Åkershagan.

Stangebrua sett fra Hamar ca. 1910-1920



og gjenværende forretninger. Det er dessuten en del 
arbeidsplasser knyttet til næringsparken i Åkershagan. 
Som boligområde er Ottestad attraktivt, med store 
eneboligtomter, god utsikt, nærhet til natur og 
kulturlandskap, og nærhet til byfasiliteter i Hamar. 
En kan si at pendlersituasjonen i dag er snudd på 
hodet i forhold til tidligere. Før bodde og arbeidet 
man gjerne i samme område, mens i dag har de fl este 
av Ottestads beboere arbeid annetsteds, mens andre 
pendler til de eksisterende arbeidsplassene i Ottestad. 

Åkershagan
Åkershagan var i middelalderen sannsynligvis 
et selvstendig gårdsbruk som var i drift helt til 
svartedauen la den øde i 1350. Antakelig lå gården 
så lenge øde at det opprinnelige navnet ble glemt. 
Etter hvert kom området under kirkens eiendomsrett. 
Under reformasjonen i 1537 ble alle eiendommer lagt 
under kongen (kong Christian 3.), som senere delte ut 
land til folk av ”høy byrd”. Åker gård i Vang ble utskilt 
som en enhet fra det gamle kirkegodset og ble adelig 
setegård med sine privilegier. Ved denne prosessen 
fulgte den gamle ødegården på stangesiden med på 
kjøpet. Etter svartedauen var området som i dag er 
Åkershagan grodd til med skog, og etter hvert ble 
deler av området gjenryddet som husmannsplasser, 
slåtteland og beiter for buskapen på Åker. De tidligste 
skriftlige kilder nevner en husmann i Åkershagan i 
1641. Allerede i 1737 fantes det to husmannsplasser 
i Åkershagan: Østre og Vestre Åkershagan, og i 1865 
lå det 4 husmannsplasser her. I 1956 ble Åkershagan 
overført til Stange kommune, da var allerede Åker 
opphørt som selvstendig jordbruk og utlagt til 
villatomter. 

Nedenfor Kjonerud var det store planer for Østlandske 
Vanførehjem. Bygget, som ble tegnet av Hamar-
arkitekten Rolf Prag, ble en typisk representant 
for sin tids arkitekturstilart (funksjonalisme), og 
poliomyelittavdelingen var Skandinavias største. 
Vanførehjemmet ble innviet i 1950. Utbyggingen 
med institusjonsbebyggelsen i Åkershagan tok til i 
1960-årene, og er tegnet av arkitekten Noot. Dette 
betegnes som hans livsverk.

Vegbygging
Vegbygging var et viktig tema, men mangelen på 
arbeidskraft var her, som på andre områder, en 
forsinkende faktor. I Ottestad var det mange som 
var opptatt av å få bygd ny veg fra Basterud til 
Breidablikk, og oppsitterne i dette området tilbød 
seg å gjøre i stand vegen selv, noe herredsstyret 
aksepterte. Rv 222 var hovedvegen til Hamar inntil 
E6 ble bygget på begynnelsen av 1970-tallet. Rv 
222 fungerer i dag mest som lokalveg for trafi kanter 
fra Stange og Ottestad til Hamar, men E6 har også 
funksjon som lokalveg på denne strekningen.

Fram til i dag
Mange av de gamle husmannsplassene er blitt nedlagt 
gjennom 1900-tallet. Noen av husmennene bygde 
seg eneboliger i Sandvika eller Bekkelaget. Gjennom 
utbyggingen av velferdssamfunnet etter krigen, har 
Ottestad fått fl ere servicefunksjoner som skoler, 
barnehager, legekontor, bibliotek, eldresenter m.m. 
Ottestad hadde imidlertid offentlige institusjoner også 
før krigen. Arstad skole er gammel, idrettsplassen 
ble bygget 1927, og det var fl ere forretninger her, 
sågar også et pensjonat. I dag fi nnes omlag 2000 
arbeisplasser i Ottestad. De fl este av disse er knyttet 
til offentlige institusjoner som skole, omsorgsboliger 
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Flyfoto av Åkershagan fra 1969 da institusjonsbyggene var 
nybygde.

Skråfoto sett mot Sanderud. E6 ligger som en fysisk bar-
riere, og har brutt den gamle sammenhengen som Kongeve-
gen hadde (til høyre i bildet)



Dagens arealbruk
Utsnittet av kommuneplanen viser hvordan dagens 
arealbruk og funksjonsfordeling er organisert i 
Ottestad. Det er en klar fordeling mellom de relativt 
ensartede boligområdene fra 1950- og 60-tallet (gul 
farge) og jordbrukslandskapet rundt. Boligområdene 
har en klar avgrensning, og de peker seg ut som 3 
adskilte enheter: Bekkelaget, Sandvika og ”Stripa”. 
Boligstrukturen ute i selve kulturlandskapet er i 
hovedsak knyttet til veglinjene og som punkter ute 
på jorder og i randsoner. Noen offentlige bygninger 
(rød farge) ligger inne i boligfeltene, bl.a. skoler og 
eldresenter.

Noen egentlig sentrumsdannelse fi nner vi ikke i 
særlig grad i Ottestad. Hovedtyngden av folk bor 
på oversiden av Vika-senteret, som er den viktigste 
”sentrumsdannelsen” med butikker. Åkershagan-
området har fl ere ulike arealbrukskategorier: næring 
(blå farge), offentlige institusjoner og boliger. De 
største offentlige friområdene (mørk grønn farge) 
er knyttet til stadion inne i Bekkelaget, friområdet i 
Åkersvika og på Nordsveodden ved HIAS.
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Utsnitt av kommuneplan for Stange 2006-2012 (nedfotografert)

Boligbebyggelsen i Bekkelaget har klar avgrensning mot 
jordbrukslandskapet

Bekkelaget sett fra Hamar ved Stangebrua. Boligfeltet lig-
ger i svak helling slik at det blir god utsikt for alle

Ute i kulturlandskapet ligger bebyggelsen spredt i punkter, 
også boligbebyggelsen.

Badeplassen ved HIAS

Åkershagan

Sanderud

Bekkelaget
Sandvika

“Stripa”
HIAS



Grøntstruktur
Karakteristisk for Ottestad er møtet mellom 
jordbrukslandskapet og de bebygde områdene i 
Sandvika og Bekkelaget. Jordbrukslandskapet er et 
typisk storgårdsmiljø, men har likevel en oppdelt 
mosaikk med spredtbebyggelse, lokale terrengformer, 
randvegetasjon, alléer, viktige store enkelttrær og 
skogsholmer som gjør kulturlandskapet variert og 
opplevelsesrikt. Skogsområdene består hovedsakelig 
av gran, mens det er lauvvegetasjon som dominerer 
i randsoner, åkerreiner og på gårdstun. Innslag av 
varmekjære lauvtrær som ask, lind, lønn m.fl . er 
typisk.

Tettbebyggelsen har klare avgrensninger mot 
jordbrukslandskapet, og i boligområdene dominerer 
en privat grøntstruktur med frodige hager med til dels 
velvoksne trær på relativt store eneboligtomter. Det 
savnes imidlertid en ”vev” av grønne korridorer og 
turstier, snarveier og smett gjennom boligområdene, 
særlig i Bekkelaget. Slik sett kan en si at det egentlig 
ikke er noe ”grøntstruktur” i Bekkelaget i vanlig 
forstand. Gatene innad i boligområdene er av en 
slik karakter at de er relativt trygge å ferdes i, i det 
de er forholdsvis smale og stedvis med grusdekke. 
Det er dessuten etablert noen fartshindrende 
tiltak som fartsdempere ol. Sett i fjernvirkning 
framstår Bekkelaget som et grønt område. De 
frodige hagene og den slake hellingen ned mot 
Åkersvika gjør at boligbebyggelsen ikke trer tydelig 
fram. Hovedinntrykket kan karakteriseres som en 
grønn skråning. I Sandvika fi nnes det større grad av 
grøntstruktur som en ”vev” og omramming, særlig i de 
nyere boligområdene langs jernbanen.

Det som er igjen av større, sammenhengende 
skogsarealer (Nordvimarka, Fjetreskogen m.m.) er 
viktige rekreasjonsområder med skiløyper og stier. 
Ottestadstien, som følger en runde fra Åkersvika, 

gjennom Nordvimarka, ned til Atlungstad og delvis 
langs Mjøsa i Sandvika, er et svært positivt tiltak for 
å skape tilgjengelighet til kulturlandskapet, skogen 
og i strandområder. Ottestadstien er etablert etter 
initiativ fra gårdbrukere i området. I tillegg kommer 
et nettverk av private gårdsveier, som bidrar til 
tilgjengelighet i grøntstrukturen. Kulturlandskapet 
er likevel mest tilgjengelig vinterstid til skigåing 
og andre vinteraktiviteter. Det mangler imidlertid 
etablerte forbindelser ut til Ottestadstien i sør og øst, 
som kunne gi mulighet for kortere turer.

Åkershagan framstår i dag med et grønt preg, 
med åpne grønne arealer mellom paviljongaktive 
bygg, og randsoner mot Mjøsa og boligbebyggelse. 
Dette er viktige kvaliteter, og gjelder særlig den 
østre delen av Åkershagan. Vest i Åkershagan 
danner større utbyggingsprosjekter en begynnende 
sentrumsdannelse der grå fl ater dominerer. Ut mot 
Mjøsa ligger naturreservatet i Åkersvika (RAMSAR-
området), der lauvvegetasjon dominerer. Åkersvika er 
et viktig område for friluftsliv, turgåing, fuglekikking 
og fi ske. Naturreservatet er imidlertid i ferd 
med å gro igjen, noe som har endret og svekket 
landskapsbildet i forhold til hvordan det framsto som 
åpen eng og beitemark da området opprinnelig ble 
vernet (1974). Reservatområdet er underlagt strenge 
restriksjoner på bruk, bl.a. båt, camping, motorisert 
ferdsel.

10 Feste Lillehammer as

Privat grønnstruktur innad i boligområdene. Store trær er 
viktig å bevare ved eventuell fortetting i slike strøk

Ottestadstien langs Åkersvika Åkershagan fremstår med en god grønnstruktur som deler 
inn området i fattbare enheter
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Åkershagan

Sandvika Bekkelaget

Sanderud

Nordvimarka

Atlungstad

Tokstadjordet

Nordvi

Ottestad kirke

Gubberud

Hverven



Veg- og trafi kkstruktur 
De to viktigste transportårene og forbindelseslinjene 
til og fra Ottestad er utvilsomt E6 og Rv 222. Rv 
222 betjener lokaltrafi kken til Hamar og Stange, E6 
fungerer også som en del av det lokale vegnettet i 
Hamarregionen. Kjonerudvegen får derfor en god 
del trafi kk. Både Kjonerudvegen og Rv 222 oppfattes 
visuelt som ”landeveger” gjennom tettbebyggelsen, 
slik de er utformet. Det går gang- og sykkelveger langs 
Kjonerudvegen og langs Rv 222 fram til Vevla. Det er 
også gang-/ sykkelveg langs deler av Sandvikavegen.

I tillegg til at E6 og jernbanen er forbindelseslinjer, 
virker de også som store barrierer i landskapet. 
Jernbanen krysses to steder med veger: helt nord 
i Sandvika med bru og ved Gubberud i plan. For 
gående og syklende fi nnes noen gangtunneler mellom 
Sandvika og ”Stripa”. Disse kan imidlertid være noe 
vanskelig å fi nne for den som ikke er fastboende og 
kjenner området godt fra før.

E6 kan krysses ved Kåterudkrysset og ved enden av 
Basterudvegen. Kåterudkrysset oppleves for gående 
som noe lite tilrettelagt for dem som ønsker å gå tur 
med fugletårnet som målpunkt.

Basterudvegen har forbindelse med Gubberudvegen 
og videre ut til Stange vestbygd. Vegene følger 
hovedterrengformen i landskapet. Det er lysregulering 
i krysset mellom Basterudvegen og Rv 222. Det 
er sannsynlig med økt trafi kk på Gubberudvegen 
og Sandvikavegen når golfbanen på Atlungstad 
står ferdig. Det kan være problematisk med økt 
gjennomgangstrafi kk ved Gubberud med kryssing 
av jernbanesporet og noe uoversiktlig vegsituasjon. 
Trafi kken på Sandvikavegen går gjennom 
boligområdet med mye kryssende myke trafi kanter 
ned til friområdene langs Mjøsa. Dagens trasé 
for Ottestadstien er her delvis henvist til gang-/ 

sykkelvegen langs Sandvikavegen.

Framtidige mulige endringer
Dersom det etableres et nytt sykehus for Hamar på 
Sanderud, vil det bli nødvendig med en ny adkomst hit 
fra Kåterudkrysset. Det er viktig at en ny adkomstveg 
harmonerer med overordnede landskapsformer og ikke 
bryter opp naturlige terrengformer og landskapsdrag. 

Kollektivtilbud
Det er gode bussforbindelser i Ottestad. Bybusser i 
Hamar betjener Bekkelaget og Sandvika, og det går 
lokalruter fra Hamar til Stange. To bybussruter går i 
en runde gjennom Bekkelaget og Skoleveien (”Stripa”) 
med avganger 1 gang i timen mellom kl 06 og kl 23. I 
Sandvika går det bybuss fra Hamar med timeavganger 
mellom kl 07 og 17.

Lokalrutebuss til Stange via Vestbygda går gjennom 
Sandvika, mens lokalrute til Stange går gjennom 
Bekkelaget på Rv 222.
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Jernbaneovergangen ved Gubberud Skråfoto av Kåterudkrysset. E6 oppfattes som en barriere i 
landskapet

Det er gang- og sykkelveg langs Rv 222 fra Hamar til Vevla-
krysset

Krysset mellom Kjonerudvegen og Rv 222

Rv 222 har landevegspreg selv inne i tettbebyggelsen i 
Bekkelaget

Hovedvegsystem
Dagens gang/sykkelvegnett
Mulig framtidig gang/sykkelvegnett



Bygningsmiljø
Ottestad har stor historisk dybde. Dette kan vi 
lese bl.a. gjennom bygningsmiljøet på stedet også 
i dag. Flere store gårder ligger fritt i landskapet 
med tidlig oppdyrket mark rundt. Gamle gårdsnavn 
og bygningsmiljøer vitner om gammel bosetting. 
Dessuten fi nnes fabrikkbygg og institusjonsbygg fra 
den nære fortid hvor lokalhistorie kan leses. Av nyere 
bygningsmiljø er det stort sett ensartede villaområder 
fra 1950-tallet og utover som preger tettstedet 
Ottestad. Utenfor tettbebyggelsen er boligbebyggelse 
i stor grad knyttet til vegstrukturen som lineær 
bebyggelse langs disse. Dette skaper en karakteristisk 
mosaikk i landskapet i kontrast til de åpne jordene. 
Denne kontrasten mellom tettbebyggelse og spredt 
mosaikkstruktur er et karakteristisk og svært tydelig 
trekk ved Ottestad, særlig i det tettbebyggelsen 
danner klare avgrensninger mot kulturlandskapet.
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Bygningsmiljøet på Gubberud er “selvgrodd” og fortsatt 
aktivt og levende, og vitner om at vi er på landsbygda. 
Gubberud var tidligere stoppested for jernbanen

Vika-senteret er et kjøpesenter med leiligheter i de øvre 
etasjene. Grå fl ater dominerer utendørs, og fasaden 
framstår som lukket

Kjonerud gård er for mange et samlingssted i Ottestad. Gården har lang historie med fl ott bygningsmasse. I dag huser 
gården bl.a. den aktive frivillighetssentralen, menighetskontor, møterom, selskapslokaler m.m.

Bygningsmiljøet i Åkershagan er et godt eksempel på 
1960-tallsarkitektur med paviljongaktige bygg i grønne 
omgivelser. Bygningene huser i dag fl ere småbedrifter 
under paraplyen Hedmark Næringspark AS.

Tokstad gård ligger som mange andre gårdstun i Ottestad 
som et klart defi nert punkt i kulturlandskapet, og vitner 
om stor historisk dybde i området

Spredt bebyggelse i punkter og lineært, knyttet til vegene 
er et karakteristisk trekk ved Ottestad-landskapet

Ungbo-byggene nedenfor Vanførehjemmet er et eksempel 
på vår tids arkitektur, som på en god måte innpasser seg 
omgivelsene i skala og dimensjoner

Østlandske vanførehjem ble oppført i 1950 i typisk 
funksjonalistisk stil tegnet av arkitekt Prag



Nærmiljø
Det bor rundt 7000 personer i Ottestad i dag. Det 
er stor innfl ytting i Ottestad, og mange er opptatt 
av de landskapsmessige og grønne kvalitetene 
og utsikten når de velger å fl ytte til Ottestad. Et 
godt bomiljø er avhengig av et variert tilbud til 
ulike aldersgrupper med ulike behov, og av trygge 
omgivelser for og tilgjengelighet til aktiviteter av 
ulike slags. Muligheten til å velge hvor man vil bo er 
et sentralt element for trivsel og tilhørighetsfølelse. 
Et variert tilbud av ulike typer boliger i et område 
vil sannsynligvis kunne medvirke til inkludering og 
mangfold og færre miljøulemper. Et viktig ledd i 
denne sammenhengen er etter vår mening å legge 
til rette for fl ere uformelle sosiale møteplasser som 
kan gi aktiviteter, tilhørighet og identitetsfølelse. 
Lokalisering av slike møteplasser i det offentlige rom 
er viktig å tenke gjennom, slik at de virker som en 
sosial arena på tvers av aldersgrupper og ulike behov.

Det er i Ottestad tegn på at det er i ferd med å 
utvikle seg særlige problemer knyttet til bomiljø i 
deler av den kommunale boligmassen. Mennesker med 
store psykososiale behov, lav boevne og svakt nettverk 
er oftest de som har behov for kommunal bolig, og er 
også en beboergruppe ”uten valg” på boligmarkedet. 
En slik basis er i seg selv et dårlig utgangspunkt for 
tilpasning og trivsel.

Tilgang til og tilgjengeligheten til sosiale møteplasser 
er viktig for at de skal oppfattes som attraktive 
arenaer for sosialt liv. Transportproblematikk, 
miljø, grøntstruktur og estetikk er faktorer som har 
innvirkning på bruk av møteplassene, særlig de mer 
uformelle.

Vi ser av kartet på neste side at de fl este sosiale 
møteplassene er knyttet til skole, barnehager og 
idrett, det er få uformelle møteplasser for folk i 
andre aldersgrupper og på tvers av aldersgrupper 
i ikke-organiserte sammenhenger. Vika-senteret 
er blitt stedet der en kan møtes utenfor skole- og 
barnehagesituasjon. Kjonerud gård ligger som et 
sentralt punkt hvor den aktive frivillighetssentralen 
ligger, og her samles man bl.a. til 17. mai. I 
Bekkelaget er det dessuten pub i ungdomsklubbhuset 
en gang i måneden. Utover dette er mangel på 
uformelle sosiale møteplasser en klar svakhetsfaktor 
i Ottestad. Det er store urbane utfordringer knyttet 
til tilfl ytting av mennesker med lite eller ingen 
nettverk. Nærheten til Hamar by med de tilbud som 
fi nnes der, spiller nok en rolle i forhold til i hvilken 
grad beboerne i Ottestad benytter seg av de lokale 
møteplassene.

Beboerne i Ottestad representerer aldersmessig et 
tverrsnitt av Stanges befolkning generelt. Bomiljøet 
i Ottestad kan ytre sett likevel oppfattes som noe 

ensartet med større områder med tradisjonell og 
ensformig villabebyggelse på store tomter, for en 
stor del bygget i perioden 1950-1980. Dette gjelder 
spesielt Bekkelaget og Sandvika. Det har imidlertid i 
de senere år kommet tilbud tll ulike aldersgrupper, 
f.eks. Ungbo, to- og fi remannsboliger, blokker osv. 
Etterspørsel etter leiligheter har gjort at det er blitt 
oppført fl ere leilighetsbygg og boligblokker.

Det er 7 barnehager i Ottestad distrikt. Hoberg 
barneskole ligger inne i boligfeltet i Bekkelaget. 
Steinerskolen (barne-, ungdoms- og videregående 
trinn) ligger inn mot Tokstadjordet, mens Arstad 
barneskole ligger i krysningspunktet mellom ”Stripa” 
og Bekkelaget. Ottestad ungdomsskole har elever 
fra Hoberg og Arstad, og ligger vis-à-vis Arstad 
skole. Tilgjengeligheten til skolene er dårligst fra 
boligområdene i Sandvika, men det fi nnes noen 
underganger under jernbanen for gående og syklende. 
Internt i boligområdene ligger fl ere lekeplasser for 
ulike aldersgrupper, som velene og/eller kommunen 
har ansvar for. Med dagens befolkningsmengde og 
sammensetning er det god dekning av barnehage og 
skoleplasser.

Idrettsmiljøet er sterkt i Ottestad. Ottestad Idrettslag 
(OIL) disponerer stadion og klubbhus, som ligger inne 
i villabebyggelsen i Bekkelaget. Adkomsten til stadion 
er noe kronglete, og det er lav parkeringskapasitet. 
Det er et ønske fra OIL om å fl ytte idrettsplassen til 
et annet sted med lettere tilgjengelighet. Arealet 
inne i villabebyggelsen i Bekkelaget bør imidlertid 
ikke gjenbygges med boliger, da dette er et verdifullt 
åpent grøntareal som oppfattes av mange beboere 
som Bekkelagets ”hjerte”.

  
Viktige kvaliteter i Ottestad det er viktig å ta vare på 
og vudereutvikle:

• Ta vare på og legge til rette for natur 
og grønne kvaliteter som del av et godt 
bomiljø. Det er viktig å beholde det som 
er igjen av skog, turveger og badeplasser i 
det ellers åpne og noe mindre tilgjengelige 
jordbrukslandskapet. Rolige linjer i landskapet 
med åpenhet og utsikt er en viktig kvalitet som 
gjør at folk velger å bosette seg i Ottestad, 
samtidig som det er nærhet til Hamar by med 
de tilbud som fi nnes der.

• Forsterke og samle det viktige idrettsmiljøet
• Legge til rette for varierte bomiljø med tilbud 

til ulike aldersgrupper
• Etablere uformelle sosiale møteplasser 

som kan gi aktiviteter, tilhørighet og 
identitetsfølelse

• Bevare og styrke tilgjengeligheten til Mjøsa 
med ulike tilbud (bading, sportsaktiviteter, 
båter osv.)

• Sikre eksisterende og nye lekeplasser i 
boligområdene

• Bedre tilgjengelighet for ”myke trafi kanter”, 
det savnes gang- og sykkelveger langs deler av 
dagens vegnett
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Idrettsplassen og klubbhuset til OIL

Arstad skole Blokkbebyggelse ved Åkershagan

Lave fi remannsboliger ved Kjonerud
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Temakart: Sosiale møteplasser



Situasjonsbeskrivelse
Som en oppsummering og sammenstilling har vi 
nedenfor satt opp noen punkter som beskriver 
kvaliteter, svakheter og muligheter for Ottestad, 
og hvilke farer Ottestad potensielt kan stå overfor. 
Punktene er ikke uttømmende, men forsøker å tegne 
et bilde av dagens situasjon og framtidige scenarioer 
for dagens tettsted.

Kvaliteter
• Ottestad ligger i naturskjønne omgivelser 

med nærhet til storlinjet kulturlandskap 
med rolige linjer

• Nærhet til Mjøsa
• God utsikt
• Nærhet til byfunksjoner i Hamar
• Har en lang og interessant historie som kan 

leses av stedets strukturer
• Ottestad er noe annet enn Stange forøvrig, 

har potensiale for videreutvikling av egen 
identitet

• Rikt jordbrukslandskap, blant de mest 
produktive i Norge

• Godt utbygd kollektivtilbud, bussruter
• Ottestadstien
• Godt idrettsmiljø
• Grønt preg i boligområder med velstelte 

hager på store tomter, ”hageby”
• Klare grenser mellom tettbebyggelse og 

jordbrukslandskap

Svakheter
• Mangel på sentrumstilbud. Få 

aktiviteter og lite utviklede uformelle 
sosiale møteplasser. Svakt defi nert 
sentrumsdannelse, utfl ytende uteområder

• Botilbudet er ensartet og lite variert. 
Ottestad tettsted kan først og fremst 
tilby store eneboligtomter for etablerte 
familier. Tilfl yttingsområde, utfordring å 
skape identitetsfølelse

• Lokale beboere pendler i stor grad til 
andre arbeidsplasser, og eksterne pendler 
til de lokale arbeidsplassene i Ottestad

• Trafi kkmessige utfordringer knyttet til 
gjennomfart Rv 222 og Kjonerudvegen

• Bekkelaget sør for Kjonerudvegen har lite 
tilgang til nærrekreasjonsområder

• Barrierer som E6 og jernbanelinja skaper 
lite tilgjengelighet i øst-vestlig retninger

Muligheter
• God beliggenhet og eksponering gir 

muligheter for vekst
• Ved å gå inn med aktivt identitetsskapende 

arbeid i areal- og sosialplanlegging kan 
stedet vitaliseres og manifesteres som et 
eget sted i Stange som helhet

• Utvikle et variert botilbud vil kunne trekke 
ulike aldersgrupper til stedet

• Muligheter for tilrettelegging/ utvikling 
av arbeidsplasser knyttet til håndverk,  
småindustri, service- og eventuell 
handelsvirksomhet.

• Stort potensial for sentrumsutvikling med 
møtesteder med urbane kvaliteter

• Videreutvikling av tilgjengelighet til natur- 
og kulturlandskapet, og tilgjengelighet på 
tvers av bygde barrierer i landskapet

• Ta vare på og utvikle turvegnett og 
grøntstruktur

Farer
• Botilbudet i Ottestad blir for ensartet, 

Ottestad blir en soveby som kun er 
attraktiv for middelaldrende pendlere

• Stort utbyggingspress i forhold til byvekst 
for Hamar kan føre til at Ottestad mister 
noe av sitt særpreg

• Storstilt nedbygging av dyrkamark vil 
være negativt for landskapsbildet som 
gir Ottestad særpreg, og grenser mellom 
tettsted og kulturlandskap viskes ut. 

• Fortetting uten bevisste holdninger og 
strategier gjør at Ottestad mister noe 
av sin identitet og særpreg. Resterende 
grøntarealer kan bli restarealer uten 
nytteverdi som rekreasjonsområder.

• Sentrumsdannelse uteblir, manglende 
uformelle møteplasser skaper sosiale 
problemer og lite tilhørighetsfølelse

• Stor trafi kkbelastning der mer trafi kk 
kanaliseres gjennom Rv 222 og 
Kjonerudveien ved utbygging av E6 og 
Sanderud sykehus. 
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Viktige kvaliteter: Nærhet til Mjøsa, kulturlandskap og 
grønt preg i boligområder.

Trafi kkale utfordringer mtp. gjennomfart på 
Kjonerudvegen



Konklusjoner og anbefalinger
Hovedkonklusjonen for stedsanalysen er at Ottestad 
skal utvikles innenfor dagens rammer, dvs. at større 
nye områder ikke skal tas i bruk. Innenfor dagens 
rammer skal det skje en fortetting (etter foreslåtte 
prinsipper) og utvikles nye områder for boliger på 
mindre arealer innefor omgivelsenes tålegrense. I 
Ottestad er Åkershagan det aktuelle området som 
bør utvikles som kommunedelssentrum, med nye 
og eksisterende funksjoner. Her bør funksjoner som 
handels- og tjenestetilbud lokaliseres.

Kulturlandskapet rundt Tokstad/Gyrud er viktige 
for kvalitetene og særpreget i området, og bør ikke 
berøres i særlig grad i denne planperioden. På lengre 
sikt (ved offensiv utvikling) vil imidlertid dette 
området bli liggende under sterkt press. En framtidig 
strategi for dette bør diskuteres under planarbeidet. 
Sikring av ei grønn ramme rundt de tettbygde 
områdene og en god sammenhengende grøntstruktur 
er avgjørende for områdets kvaliteter som bosted.

Grøntstruktur:
• Overgangen mellom tettbebyggelse og 

omkringliggende kulturlandskap bør 
gjøres mest mulig klar. Nye byggeområder 
bør rammes inn og gjennomveves med 
grøntstruktur. Ottestad tettsted bør ikke 
utvikles lenger sørover enn dagens grense for 
boligbebyggelsen i Bekkelaget.

• Større sammenhengende jordbruksområder 
er viktig for stedets identitet, og bør 
opprettholdes både produksjonsmessig 
og visuelt. Eventuell utbygging på 
jordbruksarealer bør skje mest mulig nær ny 
sentrumsdannelse.

• Vurdere om inneklemte jordbruksarealer 
kan bygges ut. Når det gjelder Tokstadjordet 
spesifi kt, mener vi at det er snakk om et 

enten-eller. En gradvis oppspising av dyrka 
mark er negativt kulturlandskapsmessig og 
driftsmessig.

• Naturlige linjedrag og silhuetter i landskapet 
bør ikke brytes av bebyggelse eller andre 
anlegg

• Eksisterende bekkefar, elver, strandlinje og 
resterende skog brukt til rekreasjonsområder 
bør i størst mulig grad bevares som 
viktige elementer i en sammenhengende 
grøntstruktur. Strandsona langs Mjøsa bør 
sikres som fri ferdsel for allmennheten. 
Ottestadstien bør få fl ere tilknytningspunkter 
som gir muligheter for kortere turer.

• Nordvimarka bør sikres og videreutvikles 
som nærrekreasjonsområde for beboerne i 
Ottestad.

• Ved omlegging av Rv 222 må vegen ikke 
bli en ny barriere, sikres tilgjengelighet 
for friluftsaktiviteter (f.eks. skiterreng på 
Tokstadjordet).

• Ved utbygging av sykehuset på Sanderud 
bør en søke å bevare så mye som mulig 
av eksisterende grøntstruktur og etablere 
ny, slik at det blir en grønn omramming 
og vev gjennom sykehusområdet. En slik 
grøntstruktur vil få en rekreativ, klimamessig 
og opplevelsesmessig funksjon innad i 
sykehusområdet.

• Internt i boligbebyggelsen i Bekkelaget mangler 
en gjennomgående ”vev” av grøntstruktur 
i dag. De private hagene utgjør det grønne 
innslaget. Ved fortetting bør en søke å bevare 
store viktige trær som romdannende element. 
Kan en se på muligheter for ny treplanting i 
boliggatene som trerekker eller ”alléer”?

Boligbygging:
• Det bør Ikke tilrettelegges for nye boligfelter 

utenfor det som i dag oppfattes som grensa 
for Bekkelaget/ Sandvika. Karakter av de 
eksisterende selvgrodde satellittene i det åpne 
landskapet bør opprettholdes ved eventuelle 
nye mindre utbyggingsprosjekter.

• Fortetting skal skje innenfor eksisterende 
rammer for tettbebyggelsen. En aktuell 
strategi for fortetting kan være å kun tillate 
2 fortettingsprosjekter pr. ”kvartal” innenfor 
det området som vurderes som potensielle 
fortettingsområder (se kart neste side). Det 
er viktig at dagens gate- og byggestruktur 
ikke brytes, f.eks. at en byggegrense 
mot gate opprettholdes. Det bør derfor 
fortrinnsvis fortettes i bakhager eller mellom 
eksisterende bygg langs gate, og med adkomst 
i tomtegrenser. Det opprinnelige preget i 
strøket må i størst mulig grad beholdes. 
Det er viktig at nye bygg forholder seg til 
eksisterende bebyggelse i dimensjoner og 
volum. Områder som ligger i tilknytning til 
planlagt sentrumsdannelse kan få et mer 
urbant uttrykk. Der boligbebyggelsen i dag 
mangler struktur, kan fortetting være med på å 
skape struktur.

• Områder som ligger i tilknytning til 
sentrumsdannelse kan tåle lav blokkbebyggelse 
med næring i 1. etasje og bolig i øvre etasjer.

• Nye boligområder kan etableres langs 
”Stripa”. Ut fra en landskapsmessig vurdering 
kan området mellom jordene på Gyrud og 
Nordstad i krysningspunktet mellom ”Stripa” 
og skoleområdet tåle beskjeden utbygging.

• Etablere mer varierte botypeløsninger 
som et tilbud til fl ere ulike aldersgrupper 
og boligsøkere. Et livsløpsperspektiv i 
boligplanleggingen kan skape et godt, trygt 
og attraktivt bomiljø. Det bør derfor satses 
på en boligmasse som eksempelvis har 
variasjon i leilighetsstørrelser, tilgjengelighet 
for funksjonshemmede og tilgang til 
rekreasjonsarealer/ uterom.

Næringsutvikling:
• Arealet mellom Bekkelaget og E6 

(Kåterudjordet) er et mulig område for 
bilbasert næring. Det blir viktig å bevare 
og etablere vegetasjon for å dempe ned 
inntrykk. Etablering av bred grøntstruktur 
langs Linjevegen og langs E6. Langs E6 nord 
for Kjonerudvegen bør en være restriktiv med 
næringsutvikling, da det etter vår mening bør 
være et åpent areal før møtet med Mjøsa og 
Åkersvika.

• Blanding av ”tung” næring, bolig og offentlige 
institusjoner (skole, pleiehjem) er lite 
ønskelig. Å legge til rette for beskjeden og 
alternativ næringsutvikling i bygg som blir 
stående tomme kan være positivt.

• Næringsutvikling i sentrumsdannelse bør ha 
preg av detaljhandel/ servicefunksjoner med 
eksponering mot gaterom og plasser (ikke 
innadvendte og bilbaserte kjøpesentre), evt. 
med leiligheter i 2. etasje. For å skape liv i en 
sentrumsdannelse, tror vi det er viktig med 
blanding av bolig og arbeidsplasser.

• Dersom det er aktuelt med tilrettelegging av 
næringsutvikling i Åkershagan, bør viktige 
kvaliteter som ligger i grøntstruktur og 
bygningsmiljø ivaretas og innpasses.

Sentrumstilbud og møteplasser:
• Det bør satses sterkt på etablering og 

defi nering av et sentrum i Ottestad som viktig 
møteplass. Et slikt sentrum skal utvikles 
visuelt og sosialt til et naturlig møtested for 
alle. Funksjoner som bibliotek, legesenter 
osv. kan være eksempler, samt noe handel. 
Opprettholdelse av eksisterende og etablering 
av nye arbeidsplasser er avgjørende for et slikt 
sentrum skal fungere. Opparbeiding av ”urban” 
struktur med utgangspunkt i stedets premisser 
og karakter og standardheving av veger og 
uterom. Målet er ikke å ta opp konkurranse 
med Hamar, men å defi nere hvor man ønsker at 
folk opplever det naturlig å møtes i Ottestad, 
et slags samlingspunkt. Kan aksen mellom 
Kjonerud, tidligere Østlandske Vanførehjem og 
Vika-senteret utvikles i et slikt perspektiv?

• Kan det etableres ei ”storstue” for Ottestad 
med ulike kulturtilbud også på kveldstid? 
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Tilgjengelighet til Mjøsa og strandsonen er en viktig del av 
grønnstrukturen.

Prinsippet om satellittbebyggelse/ spredt bosetting bør 
opprettholdes utenfor Ottestad tettsted.



Denne bør i så fall lokaliseres til en planlagt 
sentrumsdannelse,

• Det er viktig å legge til rette for fl ere 
uformelle møteplasser for å sikre tilhørighet og 
identitet. Trekke ungdom til Ottestad, unngå 
for ensartet alderssammensetning og botilbud.

• Bevare idrettsplassen som åpent og grønt 
areal i hjertet av Bekkelaget når OIL fl ytter, og 
utvikle til grønn lunge: lek, ballspill o.l.

Veg og trafi kk:
• Når Kjonerudvegen og deler av Rv 222 

legges om, bør dagens trasé få mer preg av 
sentrumsgate. En slik gate bør ha beplantning 
og fartsreduserende tiltak som steinsetting, 
opphøyde gangfelt, fortau og avgrensning med 
kantstein. Anbefaler opparbeiding av gode 
uterom og møteplasser med høy standard. 
Det blir viktig å ta stilling til hva slags 
visuelt uttrykk en ny omkjøringsveg mellom 
Vikasenteret og Kåterud-krysset skal ha.

• Videreutvikling av et sammenhengende 
gang- og sykkelvegnettet, slik det vises til i 
kommunedelplanen. 

Mulighetskart
Til høyre vises et mulighetskart som gir noen 
føringer for mulige områder for boliger/ fortetting 
og for sentrumsdannelse (jf. SMAT-planens 
kommunedelsenter). Rød linje defi nerer utstrekningen 
av det som, etter vår mening, bør være grense for 
utbygging av “tettstedet Ottestad” i framtiden.  
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adkomst

byggegrense

fortetting i 
bakhager

“kvartal”

Eksempel på prinsipp for 
fortetting

mulig område for fortetting

område for kommunedelsenter
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