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Kaldt hjemme?
Nå kan du få 0 i rente* for å 
gjøre boligen mer miljøvennlig! 

SpareBank 1 Østlandet satser på bærekraft og tilbyr Grønt boliglån med 0 i rente* 
på deler av lånet. Lånet gis til miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og 
gamle boliger. Grønt boliglån kan innvilges til fire ulike låneformål:

• Lån til generelle energibesparende tiltak.
• Oppgradering av eksisterende bygg.
• Nybygg av passivhus eller plusshusstandard.
• Kjøp av nybygd, særdeles miljøvennlig bolig i Zero Emission Neighbourhoods

– gjelder boområdet Ydalir i Elverum.

Grønt boliglån blir skilt ut som et eget lån ved siden av boliglånet du har, og gjelder 
utgifter som er dokumentert og knyttet til valg av energibesparende løsninger.

Sammen om å ta miljøansvar

*Priseksempel:

 - Beløp: 250 000 kroner
 - Nedbetalingstid: 10 år
 - Rente:  

0,0 %  år én  
0,6 %  år to  
1,2 %  år tre 
1,8 %  år fire inntil 10 år 

- Effektiv rente: 1,79 %
- Totalt: 273 013 kroner
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LEDER
FAMILIEN

fra Nord-Norge og Bergen
flyttet til Hamar.

BYUTVIKLING
Et levende bysentrum.

TALAS
Bryggerimesteren fra Hawai.                               

BUDOR
Populært hytteområde.

TID TIL DET 
SOM BETYR MEST
Hans Børli sier det så fint: Den er så svinnende kort den 
stund vi mennesker er sammen. Hva fyller vi tiden med og 
hvordan kan vi leve slik at vi får tid til det som betyr mest? 

Vi er opptatt av tid, for det er så mye vi vil oppleve og fylle 
dagen med. Hamarregionen har det aller viktigste innen 
kort reisetid. Byen Hamar kalles ofte femminuttersbyen.
Mange kan ta på seg skia rett utenfor døra, eller nyte 
populære hytteområder som Budor og Gåsbu. Folk som 
flytter hit elsker innlandsklimaet, for vi er privilegert med 
fire, fine årstider.  

Hamarregionen vokser. Næringslivet blomstrer og den 
kreative kraften samles i nytt stort gründerhus med 
teknologi som base. Vi er i ferd med å bli Nordens 
VR-hovedstad (virituell virkelighet), og er over snittet 
opptatt av at både offentlig sektor og privat næringsliv 
skal ta ut nye muligheter. Vi opplever stor interesse for 
gründerskap og vekst i eksisterende næringsliv med både 
mat og bioteknologi, IKT/VR/spill, bygg og handel.
 
Innflyttingen i regionen er høy og vi har en kraftsatsing på 
infrastruktur. Vi gleder oss over at Hamar er av de beste 
i landet innen handel og kultur og at regionen har svært 
positiv boligprisutvikling. Dette er viktige forutsetninger 
for økt attraktivitet fremover. 

Visste du at: 
• Vi har sterke innovasjonsmiljøer på VR, spill, bioteknologi  
 og mat (NIBR-rapport 2017:17) 
• Det har vært kraftig vekst av nye tjenesteytende  
 virksomheter innen finans, forsikring og eiendoms-
 utvikling og stor vekst av nyetableringer innen 
 kunnskapsintensiv, forretningsmessig tjenesteyting, 
 By- og region-forskningsinstituttet (NIBR)
• Hamar er kåret til landets tredje beste kulturkommune 
 i 2017, ifølge Norsk kulturindeks og særpreges av stor   
 bredde i tilbud og byens flotte kulturhus
• Hamar posisjonerer seg som handelssted, ifølge nye 
 SSB-tall. Nylig ble kjøpesenteret CC Hamar kåret til 
 «Årets kjøpesenter» i Norge
• Norges mest omtalte og besøkte stupeanlegg

 I denne utgaven av magasinet ønsker vi at enda flere 
 bedrifter og næringsdrivende utenfor regionen skal 
 få øynene opp for attraktiviteten i Hamarregionen. 
 Vi vet at folk flytter dit de aller helst vil bo, og der
  skapes dermed nytt næringsliv. 
 

Velkommen til Hamarregionen!

Eli A. Bryhni  
Daglig leder i Hamarregionen Utvikling

6

24

8

36

INNHOLD
MØTTES PÅ MIDTEN SIDE  6

INNLANDETS URBANE HJERTE SIDE 8

FORTETTING I HAMAR SIDE 10

SECURE-NOK AS SIDE 12

FORNØYDE ANSATTE SIDE 14

VIKTIG UTVIKLINGSAKTØR SIDE 18

RIGGER FOR GRÜNDERBOOM SIDE 22

TALAS – BRYGGERIMESTEREN SIDE 24

BOLIGPROSJEKTER  SIDE 32

ATTRAKTIVE BUDOR SIDE 36

UTGIVER: Hamarregionen Utvikling PROSJEKTLEDERE: Vigdis Håklev 
og Ove Andheim • Oktan Øst REDAKSJONELT: Tanja Hauge Reine • 

Oktan  Øst  DESIGN: Oktan Øst FORSIDE: Frank Holm 
TRYKKANSVARLIG: Polinor AS OPPLAG: 60 000 

ANNONSER: Ove Andheim • tlf. 905 90 706 • ove.andheim@oktan.nosb1ostlandet.no/grontboliglan

Kaldt hjemme?
Nå kan du få 0 i rente* for å 
gjøre boligen mer miljøvennlig! 

SpareBank 1 Østlandet satser på bærekraft og tilbyr Grønt boliglån med 0 i rente* 
på deler av lånet. Lånet gis til miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og 
gamle boliger. Grønt boliglån kan innvilges til fire ulike låneformål:

• Lån til generelle energibesparende tiltak.
• Oppgradering av eksisterende bygg.
• Nybygg av passivhus eller plusshusstandard.
• Kjøp av nybygd, særdeles miljøvennlig bolig i Zero Emission Neighbourhoods

– gjelder boområdet Ydalir i Elverum.

Grønt boliglån blir skilt ut som et eget lån ved siden av boliglånet du har, og gjelder 
utgifter som er dokumentert og knyttet til valg av energibesparende løsninger.

Sammen om å ta miljøansvar

*Priseksempel:

 - Beløp: 250 000 kroner
 - Nedbetalingstid: 10 år
 - Rente:  

0,0 %  år én  
0,6 %  år to  
1,2 %  år tre 
1,8 %  år fire inntil 10 år 

- Effektiv rente: 1,79 %
- Totalt: 273 013 kroner

TEMABILAG UTGITT AV HAMARREGIONEN UTVIKLING
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Nå kan du få 0 i rente for å 
gjøre boligen mer miljøvennlig

I flere tiår etter krigen bygde vi boliger som fortsatt står støtt, men som 
i dag trenger oppgradering for å bli mer miljøvennlige og økonomiske 
å eie. SpareBank 1 Østlandet har bærekraft som en sentral ambisjon og 
tilbyr derfor Grønt boliglån med 0 i rente på deler av lånet.

I følge en undersøkelse gjennomført av Prognose-
senteret, planlegger over 40 prosent av oss å pusse 
opp boligen i løpet av 2018. Staten ved Enova støtter 
tiltak for å bidra til økt utskiftning av miljøfiendtlige 
installasjoner i hjemmet, som for eksempel å fjerne 
gammel oljefyr, eller å installere varmepumpe.
 

Grønt boliglån
- En del boliger trenger andre og mer betydelige 
oppgraderinger for å bli miljøvennlige sier Kjell Inge 
Bækken, regionbanksjef i SpareBank 1 Østlandet.  
Typisk er etterisolering av vegger og tak, og utskift-
ning av vinduer og dører. Til slike formål må en ofte 
ta en tur til sin lokale bankrådgiver for å be om et 
lån. SpareBank 1 Østlandet har ambisjon om aktivt 
å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og har 
som ett av flere tiltak lansert Grønt boliglån for 
dem som ønsker å oppgradere boligen til en mer 
miljøvennlige standard. Lånet er svært gunstig, med 
0 prosent rente det første året på lån inntil 250 000 
kroner.

Ulike behov for oppgradering 
- Vi har sett at det er en rekke forskjellige behov. 
Noen trenger bare å gjøre enkle tiltak, andre 
betydelige. Vi har lagt til rette for dette i vårt tilbud 
slik at dersom du skal gjøre små eller store endringer 
på eksisterende bygg, kjøpe nytt eller bygge eget 
miljøvennlig hus, så har vi ulike lånealternativer.

Grønt boliglån kan innvilges til  
fire ulike låneformål

1. Lån til generelle energibesparende tiltak.  
Grønt boliglån på inntil 250 000 kroner.

2. Oppgradering av eksisterende bygg.  
Grønt boliglån på inntil 1 000 000 kroner.

3. Nybygg av passivhus eller plusshusstandard. 
Grønt boliglån på inntil 1 000 000 kroner.

4. Kjøp av nybygd og særdeles miljøvennlig bolig 
i Zero Emission Neighbourhoods, eksempelvis 
boområdet Ydalir på Elverum.  
Grønt boliglån på inntil 1 000 000 kroner.

Det grønne boliglånet blir skilt ut som et eget lån 
ved siden av tradisjonelt boliglån og gjelder utgifter 
som er dokumentert tilknyttet energibesparende 
løsninger. Standardkrav til betjeningsevne og 
belåningsgrad gjelder også for Grønt boliglån.

ANNONSE ANNONSE

- En del boliger trenger andre og mer betydelige oppgraderinger for å bli miljøvennlige sier Kjell Inge Bækken, regionbanksjef i SpareBank 1 Østlandet.   
Foto: SpareBank 1 Østlandet

Vil du vite mer om hvordan Grønt boliglån 
fungerer, renter og øvrige betingelser, les 
mer på sb1ostlandet.no/grontboliglan 
eller ta kontakt med banken.
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Hun er fra Nord-Norge og han fra Bergen. 
Sammen har de etablert seg i Ottestad i Stange
og nå kan de aldri tenke seg å bo noe annet sted.    
foto: frank holm

– Vi har det vel egentlig som plommen 
i egget her i Hamar, sier Linn Lochert. 
Hun flyttet fra Nord-Norge i 1999 for 
å tilbringe tid med sin mormor som bodde 
i Hamar. Planen var aldri å bli boende.
– Men så traff jeg jo mannen min og så kom 
det noen unger, og nå har vi ingen planer om 
å flytte på oss, sier Linn og smiler. 
Mannen, Ernst Lochert, er også innflytter og 
flyttet til Hamar fra Bergen på grunn av jobb 
i 1991. Sammen med dem i huset på Otterstad 
bor barna Maya (11) og Casper (13), og 
familiens to hunder, Chili og Yatzi. Ernst sin 
eldste sønn, Mads, studerer for tiden 
journalistikk i Kristiansand, og har midlertidig 
flyttet fra Hamar.  

– Det er jo Hamar som er hjemme. Ungene 
snakker hedmarksdialekt, for det er jo her de 
er fra. Vi trives veldig godt alle sammen. Det 
er kort vei til både Oslo og Gardermoen og 
nærmiljøet er helt suverent for ungene 
å vokse opp i, sier Linn. 
– Ja, og så har Hamar fått eget kulturhus, og 
ikke minst er klimaet perfekt. Det er vinter 
når det skal være vinter og sommer når det 
skal være sommer, sier Ernst, og legger til at 
han på ingen måte savner klimaet i Bergen. 

KORT VEI TIL DET MESTE
Med eng og åker som nærmeste nabo, og 
alpinbakke, langrennløyper og turterreng rett 
i nærheten, trenger ikke familien å reise langt 
for å være i aktivitet. 
– Det eneste vi ikke bruker er vel egentlig 
golfbanen, sier Ernst. Han har stort sett 
hjemmekontor, men de dagene han er på 
kontoret i Oslo tar han toget. 
– Det fungerer helt ypperlig å pendle til Oslo. 
Det er gode parkeringsmuligheter på 
stasjonen, og toget går ofte, sier Ernst. 

– Da jeg kom hit første gang syntes jeg 
Hamar virket som en litt kjedelig by, men  

etterhvert oppdaget jeg at det var en perfekt 
by for en barnefamilie som oss. Myten om at 
hedmarkingene er vanskelige å komme innpå 
stemmer ikke. Vi har fått en kjempestor 
omgangskrets, både av innflyttere og lokale. 
Vi skal aldri flytte herfra, eller hva Maya og 
Casper? sier Linn. 
Maya bekrefter, mens Casper ikke er like 
overbevist.
– Jeg har kanskje lyst til å studere i Bergen, 
og flytte på hybel med kompiser, sier Casper.  

BRUKER NÆRMILJØET
Familien er i aktivitet også denne etter-
middagen. Casper er straks på vei til 
fotballtrening, Maya skal en kveldstur på 
snowboard i bakken og begge hundene 
virker klare for en tur ut. 

TRENING:   
Hundene er en stor del av familien og 
Chili, den største av dem, deltar i 
konkurranser sammen med Casper. Chili 
løper mens Casper står bak på ski 
– Jeg og Chili trener hundekjøring en 
gang i uka og kjører ofte konkurranser 
i helgene. Det går fort og er veldig 
morsomt, sier Casper. 

Aktiv familie: Både de to- og firbente 
i familien lever et aktivt liv og nyter 
godt av å ha kort vei til alle 
fritidsaktiviteter året rundt. 

MØTTES PÅ 
MIDTEN 
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– Vi bruker nærmiljøet mye, og har vel stort 
sett maks et kvarter til det meste vi gjør, 
både jobb, tog og fritidsinteresser, sier Linn. 
– Casper spiller fotball og konkurrerer i 
hundekjøring og Maya er med i en teater-
gruppe i Hamar og spiller fotball og håndball.
– Og pappa spiller i rockeband, skyter Maya inn. 

Det bekreftes nikkende av resten av familien. 
Hver tirsdag er det bandøving med På Jørs, 
et lokalt band bestående av en gjeng fra 
Ottestad som spiller opp til fest på lokalet 
noen ganger i året. 
– Han får lov til å være rockestjerne en gang 
i uka, selv om de spiller sånn kjedelig 
voksenmusikk, sier Maya.

TEMABILAG UTGITT AV HAMARREGIONEN UTVIKLING

ENGLISH RESUME

THE LOCHERT FAMILY
In the Lochert family, mum is from 
Northern Norway and dad is from 
Bergen.  
In the Lochert family, mum is from 
Northern Norway and dad is from 
Bergen. They now live an active life with 
three children and two dogs in Hamar 
and appreciate the varied seasonal 
activities of the year. It’s just a short 
distance to work, the railway station and  
recreational activities and they could 
never dream of living anywhere else. 

Sjø, land og by – i Hamar og regionen 
rundt er det kort vei til det aller meste. 
15 minutter er stort sett alt du trenger.

Budor:  Familievennlig alpinanlegg 
og milevis med oppkjørte løyper.

Gå titalls mil i idylliske omgivelser 
i Hamar, Løten og Stange. Fra Budor 
kan du gå helt til Sjusjøen.

Stange Vestbygd:  Nordens Toscana, 
med fantastiske gårdsbruk, bølgende 
landskap og fine bademuligheter. 

Atlungstad: Flott golfbane med arena 
for friluftsteater og konserter.

Tangen Dyrepark: 200 eksotiske dyr og 
30 arter. Et flott sted for barnefamilier 
og barnehager. 

Domkirkeodden: Erverdige ruiner av 
gamle Hamar domkirke og et vakkert 
friluftsmuseum 

Koigen: Rekreasjons- og aktivitets-
område ved Mjøsas bredd, med vårt 
berømte stupetårn og fine sandstrand. 

Hamar kulturhus: Hamars storstue og 
en kulturell møteplass i byen

Ankerskogen:  Innendørs svømme-
anlegg med, sklier, velvære, treningsrom 
og flere stupebrett. 

Togstasjon: Kort vei til Oslo og 
Gardermoen. Hyppige avganger og en 
drøy times reisevei til hovedstaden.

REISETID med tog fra Hamar:

Eidsvoll  40 minutter
Oslo lufthavn
Gardermoen  50 minutter
Oslo S  75 minutter

Kilde: Erik Habberstad, næringssjef 
i Stange kommune

HAMAR – TETT PÅ ALT
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– Hamar er i et hamskifte. Fra å være en lokal by for den nære regionen så dras 
vi mer og mer mot Oslo og er nå en del av Stor-Osloregionen, sier ordfører 
Einar Busterud. 
foto: jens haugen og hamarregionen utvikling

De siste årene 
er det satset 
bevisst og 
målrettet på 

kultur og opplevelser i Hamar. Byen ble i fjor 
kåret til Norges tredje beste kulturkommune, 
og visjonen er at Hamar skal være innlandets 
urbane hjerte.
–  Dette vet vi er en viktig faktor for valg 

av bosted for de innbyggerne vi ønsker  
å tiltrekke oss, sier Einar Busterud, ordfører 
i Hamar. 
Kommunen har allerede investert fire 
milliarder i nye bygg og stedsutvikling de 
siste ti årene, og Busterud trekker frem 
kulturhuset som et eksempel på et vellykket 
tiltak som gir stor wow-effekt hos de som 
besøker byen. 
– Det er digert, med over 600 000 besøk-
ende hvert år. Her finner du alt fra de som er 
innom for å lese avisa og ta en kaffekopp til 
barn som lærer å spille et instrument , samt 
utøvere i internasjonal toppklasse innen 
kunst, musikk og teater.
Som den største byen i regionen er målet at 
Hamar de neste årene skal forsterke sin 

posisjon som hovedsete for det nye fylket 
Innlandet. 
– Vi vil styrke posisjonen innenfor de 
næringsområdene vi mener vi har fortrinn, 
slik som bioteknologi, spillutvikling og VR, 
sier ordføreren.

ET LEVENDE BYSENTRUM
– En by er ikke en by uten et levende 
sentrum, og et sentrum er mye mer enn 
handel, men lite uten, sier Guro Vestvik. Hun 
er byutvikler i Hamar kommune, en stilling 
som ble opprettet i fjor for å øke kommunens 
satsning på sentrum. 
– Kommunen har etablert et tett samarbeid 
med gårdeier- og sentrumsforeningen. 

ORDFØRER: 
Einar Busterud
Foto: Atelier
Klingvall

FORTETTING OG VEKST:

SKAL BLI INNLANDETS 
URBANE HJERTE
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TEMABILAG UTGITT AV HAMARREGIONEN UTVIKLING

The vision is for Hamar to become 
the urban heart of the interior. Hamar 
municipality is working actively to make 
the town even more attractive to its 
inhabitants and businesses. Several 
measures have already been implemen-
ted, such as the establishment of
 a cultural centre in the middle of town. 
There’s also a lot in the pipeline, 
including the establishment of a separate 
public square at Østre torg.

ENGLISH RESUME

BYUTVIKLER: 
Guro Vestvik. 
Byutvikler 
i Hamar 
kommune

Nytt kulturhus. 
Hamar Kulturhus åpnet i 2014. Det store bygget huser bl.a. et stort 
bibliotek, kunstutstillinger, konserter og teaterforestillinger.

Stortorget 
med kulturhuset 
i bakgrunnen.

Loppemarked
i Strandgata.

Koigen.
Yrende badeliv.

At vi som aktører står sammen om en felles 
innsats for å utvikle sentrum videre, er en 
forutsetning for å lykkes med byutvikling. 
Butikkene våre trenger gode naboer og 
gårdeierne trenger gode leietakere, og for 
å få til dette må vi samarbeide, sier Vestvik.

INSPIRERENDE BYROM
I tillegg til kulturhuset er Strandgata og 
Strandgateparken eksempler på noen av de 
store investeringene som har vært vellykket 
og skapt gode byrom. 
– Der er det et yrende folkeliv hele tiden. 

En viktig forutsetning for vekst er at kommunen 
ser verdien av å investere i stedsutvikling. 
Hvis vi klarer å bygge inspirerende byrom så 
legges det også til rette for større sosial og 
fysisk aktivitet. I den sammenheng handler 
det faktisk også om folkehelse, sier Vestvik. 
Flere prosjekter er allerede i gang, blant 
annet skal Østre Torg snart bli byens nye 
folketorg. 
– Vi har invitert til en arkitektkonkurranse for 
å få utformet en plan for Østre Torg. Dette 
skal bli et intimt og folkelig torg, tilrettelagt 
for mat- og kulturopplevelser, sier Vestvik.
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Hvordan kan det bygges boliger til Hamars 
nye innbyggere, samtidig som byens grønne 
lunger og dyrket mark bevares? Dette og 
flere andre spørsmål ble besvart da Asplan 
Viak la frem analysen av Hamars fortettings-
potensial i september i fjor. 

– Hamar vokser jevnt og trutt, selv nå når 
flere andre byer opplever nedgang i 
tilflyttingen, sier Geir Egilsson, arkitekt og 
byplanlegger i ingeniør- og arkitektfirmaet 
Asplan Viak. De ble hyret inn av Hamar 
kommune for å analysere potensialet for 
fortetting innenfor tettstedet. Resultatene fra 
analysen har kommunen brukt som grunnlag 
for kommuneplanen for Hamar 2018-2030, 
som skal til politisk behandling våren 2018.  
– Fortettingsanalysen ser på hvilke kvaliteter 
folk trenger for å ha lyst til å bo i Hamar, 
hvilke områder som har størst potensial for 
fortetting, og hvilke andre grep som kan 
gjøres for å legge til rette for vekst, sier 

byplanleggeren. Han legger til at jordvernet 
står sterkt i regionen og at byens grønne 
lunger er få, derfor har Asplan Viak tatt 
utgangspunkt i hva som kan gjøres for 
å utvikle Hamar som by samtidig som jorder 
og naturområder blir ivaretatt. 

LEILIGHETER OG FLERFUNKSJO-
NALITET
I dag er det i kvartalene rundt Vestre Torg, 
at innbyggerne bor tettest, med tilgang til 
lekeplass, kulturhus og strandpark. Bygging 
av eneboliger og eplehagefortetting utnytter 
ikke fortettingspotensialet, og Asplan Viak 
foreslår derfor å bygge flere leiligheter. 
De tror nemlig det vil føre til en økning 
i tetthet også i eneboligene. 
– Eneboliger med hage bør bevares for å 
tiltrekke familier som ønsker seg stor plass. 
Bygging av leiligheter fører ofte til at flere av 
de som bor alene i en stor villa velger å flytte 
i leilighet, og da kan en familie flytte inn i ene-

boligen. På den måten øker antall personer 
per dekar betraktelig, sier Geir Egilsson. 
Et annet stikkord i analysen er flerfunksjo-
nalitet.
– Ved å bygge håndballhall over dagligvare-
butikken, eller en barnehage i første etasje 
med kontorer over, oppnår man både 
fortetting og en mer spennende by. Arealet 
blir bedre utnyttet og området får liv på ulike 
tider av døgnet, og det er positivt, sier 
Egilsson. 
Han tror Hamar har et stort vekstpotensial, 
og understreker at fortetting handler vel så 
mye om å utnytte plassen bedre med lave 
bygg og gode uterom, som å bygge høyere.
– Dessuten er det viktig å huske på at det 
skal være hyggelig å bo her. Analysen viser 
heldigvis at det ikke vil bli nødvendig å ta av 
dyrket mark eller grøntområder for å møte 
veksten av nye innbyggere og boliger 
i Hamar de kommende årene, og det er 
et resultat jeg vet gleder mange.

De neste tjue årene er det ventet at Hamar vil vokse 
med flere tusen innbyggere. Derfor har Asplan Viak 
analysert byens fortettingspotensial på oppdrag fra 
kommunen.  
foto: asplan viak, frederik garshol

SLIK KAN 
HAMAR 
FORTETTES

ASPLAN VIAK
The population of Hamar is increasing. 
The engineering and architect company 
Asplan Viak has therefore analysed 
Hamar’s densification potential. Their 
analysis has revealed that densifying 
Hamar can be done by building more 
apartments without the loss of cultivated 
land or green areas. The results of the 
analysis are being used as the basis for 
the municipal plan for Hamar from 
2018–2030, which will be processed by 
local politicians in the spring of 2018. 

ENGLISH RESUME

FAKTA: 
 Asplan Viak
Asplan Viak er et av Norges største 
rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. 
De har kontorer flere steder i Norge, blant 
annet i Hamar. Les hele Asplan Viaks 
fortettingsanalyse av Hamar på fortetting.
wordpress.com
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Vi er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg & arkitektur, samferdsel & 
byutvikling, miljø & helse, vann, energi, olje & gass og management consulting. Vi tilbyr 
komplett flerfaglig rådgivning. Kontakt oss på Lillehammer på tlf. 61 27 05 00.

GOD BYUTVIKLING 
KREVER ERFARING 
OG KOMPETANSE 
(OG SOLID LOKAL-
KUNNSKAP)
www.ramboll.no

Hamarregionen 
Næringsforum 
– en naturlig 

møteplass for 
næringslivet!

Formålet vårt er å fremme 
utvikling og næringslivets 
interesser i Hamarregionen.

vierhrn.no
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Det var gårdsdriften som vekket Siv Hilde Houmbs interesse for maskiner 
og teknologi. I dag driver hun en av verdens mest innovative bedrifter innen 
cybersikkerhet, med hovedkontor i Hamar.        foto: frank holm

– Da jeg vokste opp ble alle arbeidsopp-
gavene på gården gjort manuelt, i dag er det 
meste helautomatisert, med melkeroboter 
og det hele, sier Siv Hilde Houmb. 
Hun forteller om oppveksten på melkegården 
i Veldre utenfor Hamar, der hun tidlig fattet 
interesse for å forstå gårdens mange 
maskiner. 
– Jeg var nok mer opptatt av å forstå hvordan 
maskinene fungerte, enn å lære å bruke dem 
effektivt. Faren min var ikke akkurat veldig 
imponert i begynnelsen, legger hun til.

TI ÅR SOM ETISK HACKER
– Jeg husker min første erfaring med et 
cyberangrep, det var da Telenor ble angrepet 
av I love you-viruset i 2000. Jeg jobbet i 
Telenor på den tiden og forstod ikke hvorfor 
vi ikke bare kunne håndtere det. Det kunne 
da ikke være så vanskelig, sier Houmb.  
Cyberinteressen førte til at hun tok hovedfag 
i cybersikkerhet, eller risikokontroll som det 
het den gangen, ved Høgskolen i Østfold og 

deretter en doktorgrad på NTNU og 
Colorado State University. De neste ti årene 
jobbet hun som etisk hacker. 
– Hacking høres jo veldig skummelt og 
truende ut, og det er det ofte også. Er du 
etisk hacker så er du leid inn for å finne 
sikkerhetshull i bedrifter, slik at de kan 
beskytte seg mot andre hackere. Det er litt 
som å prøve å gjøre innbrudd for å teste hvor 
tyverisikkert huset ditt er, sier Houmb. 

UTVIKLET EGEN PROGRAMVARE
I 2011 etablerte Siv Hilde Houmb bedriften 
Secure-NOK AS sammen med søsteren 
Liv Elin Houmb. I dag har de åtte ansatte og 
leverer cybersikkerhetsløsninger til kunder 
over hele verden. De enkle lokalene og det 
beskjedne antall ansatte bærer lite preg av 
suksessen Secure-NOK har hatt inter-
nasjonalt. 
– At vi valgte å etablere bedriften her i Hamar 
var et bevisst valg. Vi er jo selv fra regionen, 
men i tillegg ligger Hamar langt nok unna 

Oslo til at kostnadsnivået er betraktelig 
lavere her. Togforbindelsen til Gardermoen 
og Oslo er også gode, og vi er nærme 
mange av kundene våre, sier Houmb. 
Programvaren Houmb har utviklet har som 
mål å hindre cyberangrep på kritisk infra-
struktur, slik som for eksempel strømnett og 
jernbane, og foreløpig har de kun noen få 
andre internasjonale konkurrenter. 
– Første gang noen angrep et viktig kontroll-
system var i 2010, da ett av Irans kjernekraft- 
verk ble angrepet av dataormen Stuxnet. 
Sentrifugene ble ødelagt, og kraftverket 
sluttet å fungere. Noe lignede skjedde i 2015, 
da et koordinert angrep mot tre strømleve-
randører i Ukraina førte til at flere hundre-
tusen mistet strømmen. Det er fullt mulig å se 
for seg mye verre scenarioer i fremtiden,
f.eks. ved at noen forårsaker en togulykke 
eller tar kontroll over all flytrafikk, sier 
Houmb. Hun mener mange bedrifter i dag 
beskytter seg for dårlig mot cyberangrep.
– The Internet of Things innebærer at det 

FRA MELKEGÅRD TIL CYBERSIKKERHET
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meste etter hvert er online, alt fra store 
ferger og tog til strømnettet og støvsugeren 
du har hjemme. Det betyr også at vi blir 
stadig mer sårbare for cyberangrep, og det 
skremmende er at det per i dag kun er et 
fåtall bedrifter som er godt nok beskyttet 
mot slike angrep, for ikke å snakke om private 
hjem. 

GRÜNDERMARATON
I fjor kom Siv Hilde Houmb til finalen i årets 
Female Entrepreneur, og gründertilværelsen 
er i dag en altoppslukende livsstil. 
– Å være gründer er litt som å løpe ti 
maraton etter hverandre. Jeg tror du må 
være litt manisk for å orke å gjennomføre, og 
det er mange fallgruver underveis. Samtidig 
er gründerlivet utrolig spennende og 
interessant, og jeg får holde på med det jeg 
liker aller best. Jeg motiveres ikke av penger, 
men av å få det til.
Målet fremover er at Secure-NOK skal vokse 
ytterligere og åpne et salgskontor i Asia 
i løpet av 2018.  
– Jeg er sikker på at markedet for cyber-
sikkerhet vil vokse. Ifølge en amerikansk 
undersøkelse vil det bli brukt fem trillioner 
dollar på cybersikkerhetstiltak de neste fem 
årene. Nå som oljebransjen har endret seg, 
håper jeg Norge går i bresjen og investerer 
i teknologibedrifter som jobber med cyber-
sikkerhet. Kanskje sitter vi på den nye olja, 
med sentrum nettopp her i innlandet. 

TEMABILAG UTGITT AV HAMARREGIONEN UTVIKLING

ENGLISH RESUME

Nordviken er et rolig og naturskjønt område med umiddelbar nærhet til Mjøsa og Domkirkeodden
Her bygger vi flotte leiligheter og rekkehus, og i løpet av de neste årene vil vi nærme oss 
til sammen 250 boliger. Sjekk ut leilighetene som nå ligger ute for salg – du har fortsatt 
muligheten. 
Se mer informasjon på nordviken.com

Megler Odd Arne Nilsen
Mobil 975 90 380
odd.arne.nilsen@dnbeiendom.no
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CYBER ENTREPRENEURSHIP 
IN HAMAR  
In 2010, after 10 years working as an 
ethical hacker, Siv Hilde Houmb 
established the company Secure-NOK 
AS together with her sister,  Liv Elin 
Houmb. The company’s head office is in 
Hamar and Secure-NOK AS currently 
offers cyber security solutions to 
customers all over the world. The 
software Houmb has  developed has 
been designed to prevent cyber attacks 
on critical infrastructure, such as power 
grids and railways. The risk of new, 
serious cyber attacks increases in line 
with the extent to which more infra-
structure is becoming web-based, 
and the founder believes that many 
companies today do not protect 
themselves sufficiently against cyber 
attacks.
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FORNØYDE ANSATTE 
GIR RESULTATER

De siste årene har BoligPartner vokst betraktelig 
og i dag er de en av Norges største boligbyggere. 
Selskapet har fortsatt offensive ambisjoner, med 
fremtidens kunder og de ansatte i fokus.  
fotoIllustrasjoner: boligpartner, tanja hauge reine

Mari Skjærstad:  Aministrerende direktør
i BoligPartner

Illustrasjon: Mira. Enebolig.
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For 25 år siden gikk fem gründere sammen 
om å bygge opp en virksomhet i Hamar-
regionen med utgangspunkt i ferdighus-
bransjen. I dag er BoligPartner en stor 
nasjonal boligprodusent som bygger hus 
og hytter i hele Norge, og hovedkontoret 
ligger fortsatt i Hamar.
– Jeg tør påstå at vi har Norges største og 
beste fagmiljø for trehusbebyggelse, sier 
Mari Skjærstad, administrerende direktør 
i BoligPartner.

Da eierne og ledelsen for noen år tilbake 
besluttet at BoligPartner skulle vokse, satte 
de seg hårete mål og rigget for vekst. 
– Vi investerte for å bygge opp BoligPartner 
som en nasjonal merkevare. Målet var å bli en 
milliardbutikk på fire år, og det klarte vi, sier 
Skjærstad. 

FREMTIDENS BOLIG
–  Fra å ha hatt en strategi med sterkt fokus 
på vekst, har vi nå dreid oss mot en kunde-
drevet, lønnsom vekst. Dette betyr blant 
annet forsterket fokus på morgendagens 

kunder, trender og produkter. Smarte 
løsninger, teknologi og miljø vil bli stadig 
viktigere. Det gjelder å henge med på 
utviklingen. Som flere nå sier er det ikke 
lenger de store som spiser de små, men de 
raske som spiser de treige, sier Mari 
Skjærstad, og trekker frem et eksempel 
på et innovativt boligprosjekt BoligPartner 
nå ønsker å utvikle i Hamar. 
– Det vil være et spennende eksempel på 
fremtidens boliger og smarte hus der vi 
tenker miljø i alle ledd. 

SATSER PÅ ARBEIDSMILJØ
BoligPartner har i dag over 230 ansatte som 
jobber på hovedkontoret og på de mange 
lokalkontorene. I tillegg sysselsetter de 
ytterligere 350 ansatte gjennom sitt 
omfattende forhandlernettverk. I fjor vokste 
BoligPartner alene med cirka 40 nye 
medarbeidere, 27 av disse på hovedkontoret 
på Hamar.
–  Vi har en kundedrevet vekststrategi og har 
som mål å drive med god produktutvikling, 
samtidig som vi skal score høyt på kundetil-

fredshet og arbeidsglede. Vi er nok Norges 
beste bedrift når det gjelder å feire, sier 
Mari Skjærstad. 

– Vi har operasjonalisert strategien vår til 
begrepet POKAL, og spiller på dette i den 
strategiske kommunikasjonen. Vi setter oss 
løpende pokalmål, og feirer når målet er 
nådd, sier Skjærstad.
Innsatsen for å skape et godt arbeidsmiljø 
bærer frukter. BoligPartner har scoret høyt 
på tilfredshetsundersøkelser i flere år. For 
andre året på rad ble selskapet nå sertifisert 
som et «Great Place To Work». 
I tillegg kniver de om å bli en av landets 
fremste arbeidsplasser, når kåringen av dette 
finner sted i slutten av mars. 
– Dette er vi utrolig stolte av. Samtidig bruker 
vi tilfredshetsundersøkelsene aktivt for å 
utvikle oss ytterligere. Flinke folk vil arbeide 
sammen med andre flinke folk. Målet vårt er 
å bli en av landets tre beste arbeidsplasser 
innen 2019, sier Mari Skjærstad. 

Mange vil ha Birkenhytter:
Mange vil ha Birkenhytter. Vi haddet en betydelig
økning i antall salg og igangsettinger av fritids-
boliger i fjor, sier Mari Skjærstad i BoligPartner.

Med sjøutsikt: BoligPartners hovedkontor ligger idyllisk til på Tjuvholmen i Hamar.

TEMABILAG UTGITT AV HAMARREGIONEN UTVIKLING

Over a period of four years, 
BoligPartner has both doubled the 
company size and its turnover. The 
company is currently one of Norway’s 
largest house builders and builds 
houses and cabins throughout Norway. 
BoligPartner is serious about the 
working environment and this is the 
second year in a row that it has been 
certified as a Great Place To Work 
company. It is currently competing to 
become one of Norway’s 10 best 
workplaces. 

ENGLISH RESUME
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Nytt tomteareal under

utvikling

IKEA Handelspark 
klar for næringsutvikling
i Hamarregionen

Arealet ligger inntil E6 med god adkomst via ny  rundkjøring. På motsatt  
side av E6 ligger IKEA. IKEA Handelsepark har en langsiktig mål setting  
om en utbygging av næringsbygg for plasskrevende varehandel på  
90 000 kvm.

I Nydal – langs E6, rett nord for Hamar, ligger  
IKEA  Handelspark. I et område med høy  
aktivitet og et stort potensial for videre  
nærings utvikling.  Arealet er på 120 000 kvm.  
Området er regulert for plasskrevende varehandel, 
profesjonsrettet handel, engroshandel, lager
og kontor.

KONTAKT OLRUDGRUPPEN AS: 

Øystein Holtet, Mobil: 901 35 935. E-mail: oystein@olrud.no Olrudgruppen
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ALLEREDE ETABLERT I OMRÅDET:
Berthel O Steen, BILTEMA, Bilia, Bohus, Byggmakker, Coop Obs!, IKEA, Møller Bil og Volmax
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VIKTIG 
UTVIKLINGSAKTØR

På slutten av nittitallet overtok eiendoms-
utvikler Terje Haugan og etablerte deretter 
Utstillingsplassen Eiendom (UPL). UPL er 
en viktig utviklingsaktør i Innlandet som med 
begeistring forteller om hvordan de huser 
og samler biotekmiljø i Hamar, er en stor 
utviklingsaktør i regionen og nå også en 
viktig samarbeidspartner for gründerhus-
satsingen på Hamar. Utstillingsplassen fikk 
god erfaring og læring gjennom sitt prosjekt 
med bygging av Oslo Cancer Cluster. Her 
fikk de se kraften og viktigheten av å skape 
en arena hvor forskning, akademia, gründere 
og etablerte selskaper jobber sammen.

INNLANDETS STØRSTE EIENDOMS-
SELSKAP 
I dag har Utstillingsplassen 22 ansatte, og 
kjernevirksomheten er utvikling av nærings-
lokaler og boliger. 

– Vi bygger over hele landet, både kontor-
lokaler, kjøpesentre og hoteller, sier 
Sanderud, og trekker frem Scandic Fornebu 
ved Sjøflyhavna Statoil Hovedkontor, Oslo 
Cancer Cluster Innovasjonspark med også 
nye Ullern videregående skole og Kystens 
Hus i Tromsø som gode eksempler på bygg 
de har levert. 
Selskapet forvalter eiendom på over 
7 milliarder kroner hvor egne eierinteresser 
utgjør ca. 4,5 milliarder fordelt over 
50 selskaper.

På en storskjerm i resepsjonen sendes det 
live-bilder fra fire av bedriftens byggeplasser, 
blant annet fra boligprosjektet Teglgaarden 
og Vestbyen som bygges på Nestlés gamle 
fabrikklokaler i Hamar. I den rehabiliterte 
vernede delen av lokalene holder i dag Geno 
og Norsvin til, to bioteknologivirksomheter 

innen landbruket som eksporterer over 
hele verden.

– Visste du at det første stedet Nestlé 
etablerte seg utenfor Sveits var her i Hamar? 
Grunnen var den gode tilgangen på melk til 
kondensering her i regionen, sier Tron 
Sanderud. 
Nå bygger Utstilingsplassen Eiendom 
moderne og svært attraktive leiligheter 
her midt i byen.
Han mener Hamar nå er i vinden som aldri 
før, og viser blant annet til at innbyggertallet 
stadig øker. 

– De siste årene har jeg også sett en økning 
i antall små- og mellomstore IT-bedrifter, 
rådgivnings- og konsulentvirksomheter, 
revisorer og advokatkontorer. Det er flere 
sterke fagmiljøer her i Hamar, kommunen 
satser friskt innen teknologi og det gjør 
regionen attraktiv, sier han.

Lenger bort i resepsjonen viser Sanderud 
stolt frem det han kaller skryteveggen. 
Her henger en samling starttrøyer og en 
stor pokal står på et bord. 

– Dette er faktisk Petter Northugs første 
verdenscup-pokal, sier Sanderud og forteller 
hvordan den havnet hos Utstillingsplassen 
Eiendom. Eier Terje Haugan sponset nemlig 
Northug tidlig i skikarrieren, og er fortsatt 
en god venn av familien.

– Nesten alle her er idrettsinteresserte. 
Det er ikke et kriterium for å jobbe her, 
men det er nok helt klart en fordel, sier 
Sanderud. 

På 1900-tallet var Utstillingsplassen i Hamar et sted 
for fesjå, idrettsarrangement og markeder. I dag 
huser området innlandets største eiendomsselskap. 
foto: tanja hauge reine

UTSTILLINGSPLASSEN 
As the biggest property developer in 
Inland Norway, Utstillingsplassen 
Eiendom is actively engaged in develo-
ping the region with attractive business 
premises and residential properties. UPL 
builds office premises, shopping centres, 
hotels and private homes throughout 
Norway.

UTSTILLINGSPLASSEN BYGGER NORGE FRA HAMAR

ENGLISH RESUME
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NÆRMESTE NABO TIL:
Gode matopplevelser, parker, venner, kultur, morgenbad, lange gåturer, sentrum, shopping, 

severdigheter, Koigen, Mjøsas svane, stupetårn. 

w w w.v e s t b y e n k v a r ta l . n o

VI HAR FLERE FLOTTE LEILIGHETER IGJEN!
Les mer på www.vestbyenkvartal.no

For spørsmål eller mer informasjon ta kontakt 
med EiendomsMegler 1 avd. Hamar – Tlf 02998

UPL ferdigstiller nok 
et boligprosjekt i Vestbyen.
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E6

OSLO

HAMAR

KONGSVINGER

Velkommen til en hyggelig samtale:

Næringssjef Erik Habberstad  
erik.habberstad@stange.kommune.no  
Mob 415 18 697

Innen 45 minutters kjøring fra området nås det 
en befolkning på nær 200.000 mennesker.

Stange er den kommunen som har høyest 
befolkningsvekst i Innlandet. I tillegg ligger Stange 
i landstoppen når det gjelder prisvekst på boliger. 

Utviklingen av 4-felts motorvei, samt utvidelsen av 
jernbanen til to spor, vil være med å forsterke den 
positive utviklingen.

På området eksponert mot E6 har Stange  
kommune gjenstående 12 næringstomter til 
gunstige priser. Tomtene er ferdig regulert med 
V/A, strøm, fiber og gatebelysning lagt til tomte-
grensene. 

Det er også tilgjengelig øvrig næringstomter 
i Stange, samt at det planlegges videre for 
attraktive næringsarealer.

AVSTANDER
Gardermoen 45 min

Oslo  65 min

Hamar 10 min

Elverum  25 min

Kongsvinger  65 min

VEIER
FV 24  Kongsvinger – Sverige – Baltikum

RV 3   Elverum –  Østerdalen –  Trondheim

E6 N   Hamar – Lillehammer – Gudbrandsdalen - Møre&Romsdal

E6 S   Gardermoen - Oslo

Området kan sees på som  et gigantisk vegkryss med E6, Riksveg 3 og 
Fylkesveg 24 som krysser hverandre. I tillegg ligger jernbanen rett i nærheten.

Stange Næringspark ligger strategisk plassert med god eksponering mot E6
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E6

OSLO

HAMAR

KONGSVINGER

Velkommen til en hyggelig samtale:

Næringssjef Erik Habberstad  
erik.habberstad@stange.kommune.no  
Mob 415 18 697

Innen 45 minutters kjøring fra området nås det 
en befolkning på nær 200.000 mennesker.

Stange er den kommunen som har høyest 
befolkningsvekst i Innlandet. I tillegg ligger Stange 
i landstoppen når det gjelder prisvekst på boliger. 

Utviklingen av 4-felts motorvei, samt utvidelsen av 
jernbanen til to spor, vil være med å forsterke den 
positive utviklingen.

På området eksponert mot E6 har Stange  
kommune gjenstående 12 næringstomter til 
gunstige priser. Tomtene er ferdig regulert med 
V/A, strøm, fiber og gatebelysning lagt til tomte-
grensene. 

Det er også tilgjengelig øvrig næringstomter 
i Stange, samt at det planlegges videre for 
attraktive næringsarealer.

AVSTANDER
Gardermoen 45 min

Oslo  65 min

Hamar 10 min

Elverum  25 min

Kongsvinger  65 min

VEIER
FV 24  Kongsvinger – Sverige – Baltikum

RV 3   Elverum –  Østerdalen –  Trondheim

E6 N   Hamar – Lillehammer – Gudbrandsdalen - Møre&Romsdal

E6 S   Gardermoen - Oslo

Området kan sees på som  et gigantisk vegkryss med E6, Riksveg 3 og 
Fylkesveg 24 som krysser hverandre. I tillegg ligger jernbanen rett i nærheten.

Stange Næringspark ligger strategisk plassert med god eksponering mot E6
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RIGGER SEG FOR 
GRÜNDERBOOM
I juni åpner Hamarregionens store gründerhus, PARK, 
med en visjon om å skape et pulserende hus der gründere, 
akademia og etablert næringsliv utvikler attraktive 
løsninger, tjenester og arbeidsplasser. 
foto: frank holm

– Det skulle bare mangle at Hamar ikke har et 
eget gründerhus, sier Berte Helgestad. Hun 
er forretningsutvikler i Hamarregionen 
Utvikling, og er prosjektleder for gründer-
huset.  

– Hamar skal være en attraktiv by for 
gründere og det er viktig at vi øker regionens 
innovasjonskraft. Jeg tror at det å ha et pulser- 
ende gründerhus innbyr til samskaping på 
tvers av bransjer, alder og bakgrunn. 
Det vil ha stor verdi for den totale utviklingen 
i regionen.

– Vi er veldig fornøyd med jobben Anti har 
gjort i å utvikle profilen til PARK, som bygger 
opp under ambisjonen om å skape et 
fleksibelt hus med rom til å utvikle de gode 
idéene, sier Helgestad.
Gründerhuset eies av Utstillingsplassen 
Hamar som også har gått inn som en 
hovedsamarbeidspartner for PARK. 
Hamarregionen Utvikling skal drifte huset når 
det åpner i juni. – Vi er førstelinje når det 
gjelder å veilede gründere som har spørsmål 
om oppstart og etablering, så det blir kort vei
 til å få hjelp, sier Helgestad.

DIGITAL SLØYD – DER IDÉER TAS FRAM
– Aktørene som er med i samarbeidet om 
å etablere PARK er EON Reality Norway, 
AVR Institute Norway som eies av Hamar og 
Elverum kommuner, Hamar Game Collective, 
Høgskolen Innlandet, kommunene i Hamar-
regionen, Hamarregionen Reiseliv og 
Hamarregionen Utvikling. 

– Det er et stort miljø for spillutvikling og 
VR-teknologi i Hamar, og det skal vi tilrette-
legge for i gründerhuset. Vi ønsker å være 
i forkant også når det gjelder teknologi og 
skal tilby både digitalsløyd og 3D-printing, 

Berte Helgestad og Håvard Røste, Hamarregionen Utvikling.
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TEMABILAG UTGITT AV HAMARREGIONEN UTVIKLING

ENGLISH RESUME

ENTREPRENEUR 
In June, Hamar’s Startup House, PARK, 
will open. The vision is to create a 
vibrant centre in which entrepreneurs 
and established businesses can meet 
and develop attractive solutions, services 
and workplaces. Technology incorpora-
ting games and VR is one of the main 
features of PARK. PARK will be run by 
the regional development company 
Hamarregionen Utvikling and will be 
an open and flexible building offering 
state-of-the-art, technical facilities such 
as a “makerspace” including 3D printing. 
PARK – room  to cultivate (develop ?)  
great ideas. 

FAKTA: 
 Gründerhuset PARK har ca 40 gründerplasser i tillegg til store fine mingleområder og 
møteromsavdeling. I PARK er det fire ulike medlemstyper

•  PARK Community – 300 kr pr mnd tilgang til minglearealer og interne arrangementer
•  PARK Flex – 1 000 kr pr mnd for tilgang til arbeidsplass, nett og tilgang til interne arrangementer
•  PARK Premium – 2 500 kr pr mnd for fast arbeidsplass, nett og tilgang til interne arrangementer
•  PARK Kontor – fra 4 000 kr pr mnd for fast kontor, nett og tilgang til interne arrangementer

I tillegg er disse aktørene på plass:
•  Hamar Game Collective med 9 bedrifter
•  EON Reality Norway med utviklingslab, kontorer og undervisningsstøtte
•  AVR Institute Norway med showroom og fasiliteter til høyskolestudium (Hamar og Elverum 
 kommuner)
•  Høgskolen Innlandet med studium i VR, Motion Capture studio og kontorer

sier Håvard Røste i HRU. Hun understreker at 
de legger opp til et fleksibelt og åpent hus, 
der samarbeidet mellom etablerte bedrifter, 
akademia og nyetablerte gründere blir det 
unike. 

– En viktig faktor for å lykkes er samhandling 
mellom gründere og etablerte virksomheter. 
Vi jobber nå med å få på plass et partner-
program der eksisterende bedrifter bidrar 
med erfaring og kunnskap og gründere 
bidrar med ideer, nye tanker og perspektiver, 
sier Helgestad, som har besøkt flere 
gründerhus i både Norge, Sverige og 

Storbritannia for å innhente erfaringer 
og idéer. Hun er fornøyd med at huseier, 
Utstillingsplassen Eiendom, ser verdien av 
huset og går inn som en hovedpartner. 

LEGGER TIL RETTE FOR DELING 
Lokalene blir lagt opp slik at du har ulike 
medlemskapstyper som skal passe de 
fleste behov.  

– Det blir også tilrettelagt for kreativitet og 
idéutveksling gjennom ulike møteplasser, og 
huset får flere fellesarealer. Vi drømmer om 

å få på plass en Smak av Innlandet kafé 
som fremmer lokal mat.

– Gjort på den riktige måten er det å sitte 
i åpent landskap energigivende for mange, 
og det vil gi impulser. Delingskultur er jo 
i vinden nå, og jeg mener at det først er når 
idéer deles på tvers av bransjer og profe-
sjoner at vi klarer å skape de store visjonene. 
Da blir en pluss en mer enn to, og det skal 
vi legge til rette for her i gründerhuset, sier 
Berte Helgestad. 
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– Planen var å bo her i noen år og la barna 
lære norsk, for så å flytte tilbake til Hawaii, 
men så ble to år raskt til mange, sier Jeremy 
Metzger. Han traff sin norske kone på Hawaii, 
i dag bor de i Hamar med sine tre barn.
– Jeg tror jeg er den eneste fra Hawaii her, 
sier Metzger, og forteller at overgangen 
fra Hawaii til Hamar var stor. 
– Det er jo ofte store forskjeller mellom 
kulturer i varme og kalde strøk, så det tok tid 
å venne seg til både klima, maten og folket. 

FRA HJEMMEBRYGGER TIL ØLBRYGGE-
MESTER
For sju år siden begynte Metzger å brygge 
øl hjemme, og etter et par ganger var han 
hekta. 
– Det var en venn som introduserte meg 
for det, og jeg forstod raskt at jeg hadde 
lyst til å leve av det. Jeg hadde aldri jobbet 
i bransjen tidligere, så jeg visste ikke helt 
hva det innebar, men jeg lærte fort og var 
engasjert, forteller han. 

I dag serveres ølet Talas på Basarene 
restaurant i Hamar sentrum. I tillegg selger 
Jeremy øl til flere butikker i Hedmark, og 
populariteten øker.

– Nå er det vel cirka fem-seks år siden 
mikrobryggeritrenden kom til Europa. 
Det har vært en slags ølrevolusjon. Nå er 
ølinteressen blant folk stor og mange tester 
ulike øltyper, sier bryggerimesteren. Han er 
utvalgt til å representere Oslo-regionens 
kulinariske lokale opplevelser i en populær 
film, se https://www.visitoslo.com

I baren på Basarene serverer de åtte ulike 
Talas-tappeøl som alle brygges i kjelleren. 
 – Målet i år er å selge øl til flere butikker, 
restauranter og barer i hele Norge. Vi vil 
ekspandere og doble fjorårets produksjon, 
og forhåpentligvis investere i et nytt og 
større bryggeri, sier Jeremy.

Selv om Metzger trives godt i Hamar, har han 
en liten drøm om å en dag reise tilbake til 
Hawaii, kanskje for å starte en liten bryggeri-
pub. 
– Jeg savner det, spesielt i mørketiden og 
vinteren her. Kanskje drar vi en tur tilbake når 
datteren min er ferdig på videregående, det 
vet jeg hun har lyst til. Vi får se hva som skjer, 
avslutter Jeremy. 

Jeremy Metzger moved from Hawaii to 
Hamar 15 years ago.  
He is now brewing one of the town’s 
most popular beers, Talas. The beer 
is made and sold at the Basarene 
restaurant in Hamar town centre. 
Jeremy also sells beer to several shops 
in the county of Hedmark and its 
popularity is  increasing. The goal this 
year is to double last year’s production 
and invest in a new and larger brewery. 
See a film about Jeremy at 
https://www.visitoslo.com

ENGLISH RESUME

BRYGGERIMESTEREN 
FRA HAWAII
Da Jeremy Metzger flyttet fra Hawaii til Hamar var 
planen kun å bli et par år. Nå, femten år senere bor han 
her fortsatt og brygger et av byens mest populære øl. 

foto: tanja hauge reine 
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IDRETT OG KULTUR GIR ENERGI
Alt henger sammen. Eidsiva er stolt sponsor av  over 200 lag 
og foreninger innen idrett og kultur i hele Innlandet. Verdiene 
Eidsiva tjener på å produsere fornybar energi føres tilbake til 
lokalsamfunnet ditt, og satsing på barn og unge er viktigst. 

Les mer om Eidsivas satsing på idrett og kultur på 
www.eidsiva.no/sponsing
         Følg oss på Facebook: facebook.com/Eidsiva
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NORDVIKEN

På tross av den gode beliggenheten ved Mjøsa 
og Domkirkeodden var det inntil nylig ikke mange 
av Hamars innbyggere som hadde et forhold til 
Martodden. I dag er odden i full utvikling, og har 
allerede blitt et populært boligområde. 
foto/illustrasjoner: sigssoft 3d, inviso

BO MED ORKESTERPLASS TIL 
MJØSA OG DOMKIRKEODDEN

ARCUS.  FRA SPRITFABRIKK TIL BOLIG
Arcus sine gamle fabrikklokaler på 
Martodden gjøres nå om til boliger. 
Fabrikken er fredet og derfor blir hver 
leilighet helt unik.
– Ni av leilighetene er solgt og i løpet av 
mars kommer ytterligere seks ut for salg. 
Innen halvannet år vil alle 30 stå ferdig. 
Her blir det leiligheter fra 30 til 200 m2, 
sier Stig Werner Hansen.
 
Fordi fabrikkbygget er fredet har rammene 
vært strenge, og det er arkitekt Patrick 
Skjærstad som har holdt i hele prosessen.
– Vi bygger leiligheter med høy standard, her 
er det ikke tatt noen snarveier, sier Hansen.
 
Mest spektakulære blir kanskje leilighetene 
i det gamle sprittårnet. Her får hver leilighet 
balkong med utsikt over Mjøsa. Interessen er 
stor og Hansen forventer at leilighetene blir 
lette å selge når den tid kommer.
– Vi lager hver leilighet hundre prosent ferdig 
før vi selger. Ettersom løsningene er så unike 
vil vi at de skal oppleves i virkeligheten, ikke 
bare ses på et bilde.

ARCUS
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NORDVIKEN  
– Her bor det både unge, eldre og småbarns-
familier, sier Harald Holtet. Han er prosjekt-
leder for Nordviken, et område på Martodden 
som utvikles av Backe Prosjekt AS.
– Vi bygger boligblokker og rekkehus, siste 
byggetrinn fullføres neste år, og tilsammen 
har vi da bygd cirka 200 boliger på 
Martodden, sier Holtet.
 
I 2017 ble Backe Prosjekt kåret til den 
utbyggeren med mest fornøyde boligkjøpere 
i Norge. Prisen har de vunnet seks ganger de 
siste ni årene. Nordviken er blant prosjektene 
som har bidratt til denne utmerkelsen, og 
leilighetsbygg C og D på Nordviken havnet 
på topp 10-lista over boligprosjektene med 
mest fornøyde boligkjøpere i Norge i fjor.
– Det skyldes først og fremst et veldig godt 
team. En kombinasjon av en dyktig entrepre-
nør og en god arkitekt. Det har blitt veldig 
fint, med store balkonger og store grønt-
områder, sier Holtet. Han tror Martodden 
kommer til å bli et fantastisk sted å bo.
– Vi startet salget av boliger i 2011, og det er 
gøy å se at det har vært en endring i 
kjøpesammensetningen. I dag er det flere 
yngre kjøpere. Kanskje tyder utviklingen på at 
Hamar er i ferd med å bli en litt mer urban by, 
sier Holtet.  

STRANDVEGEN OG STÅLVERKET PARK
– Rent arkitektonisk, og litt subjektivt så klart, 
er dette kanskje de aller fineste blokkene du 
kan finne på Hamar, sier Erlend Kvaløy, 
prosjektmegler i OBOS. 
Sammen med FP-Invest bygger OBOS 71 
leiligheter fordelt på fem blokker i Strand-
vegen på Martodden. Samtlige leiligheter er 
solgt og snart er alle fem blokkene overlevert.
– Den største andelen kjøpere er de som 
flytter fra husene sine og nå vil bo i leilighet, 
men det er også flere unge som vil flytte hit, 
sier Kvaløy.
 
Noen hundre meter fra Strandvegen 
planlegger OBOS Stålverket Park sammen 
med Veidekke.
Her skal det etableres cirka 80 leiligheter 
fordelt på tre blokker.
– Det lå et gammelt stålverk der i gamledager, 
derav navnet, sier Kvaløy.
Prosjektet blir lagt ut for salg i april i år, med 
planlagt innflytting i 2020.
–  Rundt og mellom boligblokkene skal vi 
anlegge et flott parkanlegg med sosiale soner, 
en stor lekeplass, akebakke og kanskje også 
parsellhager, sier Kvaløy.

MARTODDEN BARNEHAGE
Martodden barnehage stod klar til barneha-
gestart i 2013, allerede før de første boligene 
var innflyttingsklare. 
– Det er lettere å få folk til å flytte til et nytt 
område når de vet at det ligger en fin 

barnehage der. Den har allerede rukket å få et 
godt rykte, sier prosjektleder Nils Solbrå. 
Barnehagen, som er bygget som en hestesko, 
har 60 barn fordelt på fire avdelinger. Den er 
populær blant barnefamiliene i området, og 
mange står på venteliste for å få plass.  
– Det har blitt et veldig fint og moderne bygg 
med et godt opparbeidet uteområde. På 
sommeren, utenom åpningstidene, brukes 
den som en fin lekepark for barna i nærmiljø-
et, sier Solbrå.

EN NY BYDEL I STRANDKANTEN
 Martodden, som tidligere var et lite 
attraktivt område med lagerbygg og 
industri, har nå blitt en ny og populær 
bydel med umiddelbar nærhet til både 
Mjøsa, Domkirkeodden og Hamar 
sentrum. Her bygges det rekkehus, 
leiligheter og eneboliger, og 
barnehagen er allerede på plass. 

STRANDVEGEN

TEMABILAG UTGITT AV HAMARREGIONEN UTVIKLING

ENGLISH RESUME

MARTODDEN
Martodden, which had previously been 
a relatively unattractive area comprising 
warehouses and industrial buildings, has 
now been transformed into a new and 
popular district in immediate proximity 
to Lake Mjøsa,  Domkirkeodden 
museum and Hamar town centre.  
Terraced houses, apartments and 
detached houses are being built and 
a kindergarten is already in place.  
Martodden, which had previously been 
a relatively unattractive area comprising 
warehouses and industrial buildings, has 
now been transformed into a new and 
popular district in immediate proximity 
to Lake Mjøsa,  Domkirkeodden msueum 
and Hamar town centre. Terraced 
houses, apartments and detached 
houses are being built and a kinder-
garten is already in place.

STÅLVERKET PARK
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MED UTSIKT 
OVER MJØSA

– Boligene ligger flott til kun få meter fra 
vannkanten og vil få en fantastisk beliggen-
het, sier boligkonsulent Elisabeth Wyatt i 
BoligPartner, som står bak utbyggingen av 
Nordby Strand.

Byggingen av Nordby Strand er en del av en 
stor og omfattende utbygging av Sandvika 
som har pågått over flere år, der BoligPartner 
har bygget både eneboliger, småhus og 
leiligheter i flermannsboliger.
– Her får man både kort vei til Hamar, nærhet 
til Mjøsa og flotte turmuligheter. Boligene 
ligger midt i et område som på folkemunne 

ofte kalles Stanges riviera – med henvisning 
til den kanskje mer kjente, i alle fall foreløpig, 
Franskekysten, sier Elisabeth Wyatt spøke-
fullt. 
Områdets velkjente «Ottestadsti» går også 
rett forbi boligfeltet, og Atlungstad golfbane 
ligger kun et par kilometer unna. 

Prislappen på de nye boligene er på rundt 
fem millioner kroner, og interessen for 
prosjektet har vært jevnt god. 
– Flere av boligene er allerede solgt og jeg 
kan avsløre at kjøperne både er fra Hamar, 
Oslo og Stange, sier Wyatt.

På Nordby Strand skal det bygges ti kjedede 
eneboliger som alle får sjøutsikt og gode 
solforhold.

ENGLISH RESUME

BOLIGPARTNER
BoligPartner is building 10 semi-
detached houses at Nordby Strand in 
Sandvika. The attractive houses will all 
have a view across Lake Mjøsa, excellent 
hiking options and will be a short 
distance from Hamar.

ElisabethWyatt: Boligkonsulent i BoligPartner
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NY BYDEL
På grensen mellom Hamar og Ringsaker bygges det 
nå en splitter ny bydel. Bydelen skal romme rekkehus, 
leiligheter og kjedede eneboliger, i tillegg til egen 
bydelspark.
foto/illustrasjoner: block watne/obos

– Dette blir en ny bydel som vi håper vil 
romme tusen boliger, sier Erlend Kvaløy, 
prosjektmegler i OBOS. 
Utbyggingen er et samarbeid mellom OBOS 
og Block Watne og etter planen skal alt stå 
ferdig om 10-15 år.
– Vi skal snart i gang med vårt neste 
delprosjekt, bestående av ca. hundre 
leiligheter fordelt over flere byggetrinn, 

og vi håper på salgsstart i september, 
sier Kvaløy.

KORT VEI TIL SENTRUM
Fra den nye bydelen er det kun 3-4 km til 
Hamar sentrum, og området ligger luftig 
til på en høyde over byen.
– Her vil mange få utsikt over Mjøsa. Voll & 
Lund skal utvikles på best mulig måte for 

beboerne og omgivelsene, og det blir lagt 
vekt på luft og siktlinjer mellom byggene. Vi 
skal bygge en god miks av ulike høyder, opp 
til fire etasjer, og setter av plass til parsellha-
ger, smørebod for ski og plass for reparasjon 
og vedlikehold av sykler, sier Kvaløy. 

ALLEREDE POPULÆR BYDEL
Block Watne har allerede ferdigstilt mange 
leiligheter på Voll & Lund, og enda flere blir 
ferdige i år.  
– Nå holder vi på med Telthushagen, akkurat 
på grensen til Ringsaker. Den består av 
26 enheter og 15 av dem er allerede solgt, 
sier salgsansvarlig Thomas Jahr i Block 
Watne.
Dette er et veldig spennende prosjekt som 
vi gleder oss over å få jobbe med, sier Jahr.
Boligene bygges for alle livsfaser, du får alt 
fra små leiligheter til rekkehus og kjedede 
eneboliger.
–  Så langt har salget gått strålende. 
Det meste selger vi ut allerede et år før 
innflytning, sier Jahr. 

ENGLISH RESUME

NY BYDEL
On the border between Hamar and 
Ringsaker, OBOS and Block Watne are 
building a brand-new district. According 
to plans, the district of Voll & Lund, 
which will have a total of 1,000 houses, 
will be completed in 10–15 years and will 
comprise detached houses, terraced 
houses and semi-detached houses.

Kjedede eneboliger på Voll & Lund.
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ANNONSE ANNONSE

Nye Veier har fått ansvar for å bygge 540 km vei 
i Norge på 20 år. Selskapets gjennomførings-
modell gir mer vei for pengene, noe som gjør 
det mulig å gjennomføre utbyggingen på 12 år. 
Det betyr mer trafikksikker vei til trafikantene 
tidligere enn opprinnelig planlagt. 
– Dette er trafikksikkerhet i praksis og vi tenker 
sikkerhet hver dag i alt vi gjør. Sikkerhet for 
anleggsarbeidere og trafikanter i utbyggings-
fasen og sikkerhet for alle som skal bruke den 
nye veien når den står ferdig, sier Øyvind 
Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier. 
Det blir firefelts motorvei med 110 km/t på hele 
strekningen. Det blir også fullskala veibelysning 
og viltgjerder. Den asfalterte veibredden blir to 
meter bredere enn den er på dagens E6 sør for 
Kolomoen. 
Nye Veier er godt i gang med byggingen av 
43 km fra Kolomoen til Moelv. Utbyggingen 
gjennomføres sammenhengende og helhetlig. 
Neste etappe på 40 km fra Moelv til Øyer er 
under planlegging.  
 
4

43 km anleggsområde
Den nye veien skal følge dagens trase. Mye av 
eksisterende vei og konstruksjoner, som for 
eksempel bruer og kulverter, skal gjenbrukes. 
Dette betyr at trafikantene som nå ferdes på 
eksisterende E6 i praksis kjører gjennom et 
anleggsområde på 43 kilometer. 
– Ved å gjenbruke det som er godt nok klarer 
vi å redusere ulempene betydelig gjennom de 
årene det tar å bygge nye E6, sier Moshagen. 
Det er pr. i dag allerede etablert mange 
midlertidige rundkjøringer og flere omlegginger 
av trafikken. Kjøremønsteret kommer til å bli 
endret løpende. 
– Alle trafikanter må følge ekstra godt med på 
skilting og merking. Nye Veier tilpasser 
arbeidene til utfartshelgene, men det er ikke til 
å unngå at det blir verre før det blir mye bedre, 
sier Moshagen. 
På nettstedet nabovarsling.no kan du registrere 
deg for å motta gratis SMS-varsel i forbindelse 
med anleggsarbeider som påvirker trafikken på 
eksisterende E6. 
– Vi oppfordrer alle om å registrere seg på 
nabovarsling.no for informasjon om når og hvor 

det blir korte stopp, for eksempel i forbindelse 
med sprengning eller større omkjøringer. De 
som melder seg på varslingen får SMS-varsel 
om arbeidene slik at de kan planlegge reisen 
bedre, sier Moshagen. 
Utbyggingen av Kolomoen – Moelv skal stå 
ferdig i desember 2020. 
– Allerede i oktober 2019 åpner vi 12 km med 
ny firefelts motorvei fra Kolomoen til Kåterud. 
Sommeren 2020 åpner vi nye 19 km fra 
Kåterud til Brumunddal og i desember 2020 
åpner vi de siste 12 km til Moelv, sier Moshagen. 
Da er køene historie, fremkommeligheten 
forutsigbar og trafikksikkerheten god. 

Norges største veiprosjekt 
Målt i omsetning er Nye Veiers utbygging 
i Hedmark landets største veiprosjekt i 2018. 
– Prosjektet har i 2018 en omsetning på to 
milliarder kroner. Prognosen for sluttkostnad 
er ca. sju mrd. kroner. Dette er omtrent to 
milliarder lavere enn først antatt, sier Moshagen.
Utbyggingen er delt i to totalentrepriser. Hæhre 
Entreprenør AS bygger 19 km fra Kolomoen 
til Arnkvern, mens Veidekke Entreprenør AS 

bygger 24 km fra Arnkvern til Moelv.
– Totalt er det pr. i dag ca. 200 maskiner og 
400 anleggsarbeidere som arbeider med 
utbyggingen av nye E6, sier Moshagen. 
Erfaringer fra sammenlignbare prosjekt viser 
at 15 – 30 prosent av budsjettet går til lokale 
entreprenører og leverandører. Det betyr at 
utbyggingsprosjektet alene legger igjen minst 
300 millioner i lokale bedrifter i løpet av 2018. 

Hytteveien
Mange tror E6 er «hytteveien» til Innlandet. 
Fritidstrafikken utgjør selvsagt mye i helger og 
ferier, men tungtrafikken og dagpendlingen 
mellom Mjøsbyene er også betydelig. E6 brukes 
både til/fra byene rundt Mjøsa og den er 
avgjørende for store deler av Nordvestlandet. 
– Ved tellepunktet i Brumunddal passerte det 
i fjor i gjennomsnitt 2900 tungtransporter 
pr. døgn. Mange av disse kjører lange distanser. 
Totalt passerte det nesten 20000 kjøretøy pr. 
døgn ved tellepunktet like sør for Brumunddal. 
Trafikkmengden er økende og viser at Mjøs-
regionen er i ferd med å bli et felles bo- og 
arbeidsmarked, sier Moshagen. Veiprosjektet 

knytter sammen innlandskommunene i 
Mjøsregionen med nesten 200 000 innbyggere. 

Neste etappe
Utbyggingen av nye E6 fortsetter nordover. 
Målet er at utbyggingsprosjektet skal være 
fullført innen 2027. Da har Nye Veier bygd 
83 km med firefelts motorvei i Innlandet. 
Den siste etappen, fra Moelv til Øyer sør 
inkluderer både ny Mjøsbru og firefelts motorvei 
fra Biri og videre forbi Lillehammer til Øyer sør. 
Det er ikke bestemt når det blir byggestart på 
strekningen Moelv – Øyer sør, men vi arbeider 
nå intens med å klargjøre det som trengs for rask 
oppstart av byggingen. 
– For Oslofolk som skal til Innlandet blir det 
mulig å kjøre fra Oslo til Hafjell på under 
to timer. Reisetiden til Kvitfjell nærmer seg 
2,5 timer og til Sjusjøen kommer man fram på 
godt under to timers reisetid, sier Moshagen.  
Når Nye Veier åpner nye E6 frem til Øyer blir 
det mulig å kjøre 750 km sammenhengende 
firefelts motorvei fra Trelleborg i Skåne i Sverige 
til Øyer. 

Anleggsarbeider ved Uthuskrysset i Stange. Foto: Nye Veier.

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier AS.

Nye Veier bygger 83 km 

ny firefelts motorvei fra 

Kolomoen til Øyer i Innlandet. 

Det betyr redusert reisetid, 

økt fremkommelighet og 

god trafikksikkerhet. 

Sikker reise – til jobb, hjem og hytte
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ANNONSE ANNONSE

Nye Veier har fått ansvar for å bygge 540 km vei 
i Norge på 20 år. Selskapets gjennomførings-
modell gir mer vei for pengene, noe som gjør 
det mulig å gjennomføre utbyggingen på 12 år. 
Det betyr mer trafikksikker vei til trafikantene 
tidligere enn opprinnelig planlagt. 
– Dette er trafikksikkerhet i praksis og vi tenker 
sikkerhet hver dag i alt vi gjør. Sikkerhet for 
anleggsarbeidere og trafikanter i utbyggings-
fasen og sikkerhet for alle som skal bruke den 
nye veien når den står ferdig, sier Øyvind 
Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier. 
Det blir firefelts motorvei med 110 km/t på hele 
strekningen. Det blir også fullskala veibelysning 
og viltgjerder. Den asfalterte veibredden blir to 
meter bredere enn den er på dagens E6 sør for 
Kolomoen. 
Nye Veier er godt i gang med byggingen av 
43 km fra Kolomoen til Moelv. Utbyggingen 
gjennomføres sammenhengende og helhetlig. 
Neste etappe på 40 km fra Moelv til Øyer er 
under planlegging.  
 
4

43 km anleggsområde
Den nye veien skal følge dagens trase. Mye av 
eksisterende vei og konstruksjoner, som for 
eksempel bruer og kulverter, skal gjenbrukes. 
Dette betyr at trafikantene som nå ferdes på 
eksisterende E6 i praksis kjører gjennom et 
anleggsområde på 43 kilometer. 
– Ved å gjenbruke det som er godt nok klarer 
vi å redusere ulempene betydelig gjennom de 
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om arbeidene slik at de kan planlegge reisen 
bedre, sier Moshagen. 
Utbyggingen av Kolomoen – Moelv skal stå 
ferdig i desember 2020. 
– Allerede i oktober 2019 åpner vi 12 km med 
ny firefelts motorvei fra Kolomoen til Kåterud. 
Sommeren 2020 åpner vi nye 19 km fra 
Kåterud til Brumunddal og i desember 2020 
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Da er køene historie, fremkommeligheten 
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– Prosjektet har i 2018 en omsetning på to 
milliarder kroner. Prognosen for sluttkostnad 
er ca. sju mrd. kroner. Dette er omtrent to 
milliarder lavere enn først antatt, sier Moshagen.
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bygger 24 km fra Arnkvern til Moelv.
– Totalt er det pr. i dag ca. 200 maskiner og 
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utbyggingen av nye E6, sier Moshagen. 
Erfaringer fra sammenlignbare prosjekt viser 
at 15 – 30 prosent av budsjettet går til lokale 
entreprenører og leverandører. Det betyr at 
utbyggingsprosjektet alene legger igjen minst 
300 millioner i lokale bedrifter i løpet av 2018. 

Hytteveien
Mange tror E6 er «hytteveien» til Innlandet. 
Fritidstrafikken utgjør selvsagt mye i helger og 
ferier, men tungtrafikken og dagpendlingen 
mellom Mjøsbyene er også betydelig. E6 brukes 
både til/fra byene rundt Mjøsa og den er 
avgjørende for store deler av Nordvestlandet. 
– Ved tellepunktet i Brumunddal passerte det 
i fjor i gjennomsnitt 2900 tungtransporter 
pr. døgn. Mange av disse kjører lange distanser. 
Totalt passerte det nesten 20000 kjøretøy pr. 
døgn ved tellepunktet like sør for Brumunddal. 
Trafikkmengden er økende og viser at Mjøs-
regionen er i ferd med å bli et felles bo- og 
arbeidsmarked, sier Moshagen. Veiprosjektet 

knytter sammen innlandskommunene i 
Mjøsregionen med nesten 200 000 innbyggere. 

Neste etappe
Utbyggingen av nye E6 fortsetter nordover. 
Målet er at utbyggingsprosjektet skal være 
fullført innen 2027. Da har Nye Veier bygd 
83 km med firefelts motorvei i Innlandet. 
Den siste etappen, fra Moelv til Øyer sør 
inkluderer både ny Mjøsbru og firefelts motorvei 
fra Biri og videre forbi Lillehammer til Øyer sør. 
Det er ikke bestemt når det blir byggestart på 
strekningen Moelv – Øyer sør, men vi arbeider 
nå intens med å klargjøre det som trengs for rask 
oppstart av byggingen. 
– For Oslofolk som skal til Innlandet blir det 
mulig å kjøre fra Oslo til Hafjell på under 
to timer. Reisetiden til Kvitfjell nærmer seg 
2,5 timer og til Sjusjøen kommer man fram på 
godt under to timers reisetid, sier Moshagen.  
Når Nye Veier åpner nye E6 frem til Øyer blir 
det mulig å kjøre 750 km sammenhengende 
firefelts motorvei fra Trelleborg i Skåne i Sverige 
til Øyer. 

Anleggsarbeider ved Uthuskrysset i Stange. Foto: Nye Veier.

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier AS.

Nye Veier bygger 83 km 

ny firefelts motorvei fra 

Kolomoen til Øyer i Innlandet. 

Det betyr redusert reisetid, 

økt fremkommelighet og 

god trafikksikkerhet. 

Sikker reise – til jobb, hjem og hytte
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– Det var i utgangspunktet kjærligheten som 
førte meg til Hamar, sier Tom Theodorsen, 
direktør for Atea Innlandet. Opprinnelig 
bodde han på Skedsmokorset og jobbet som 
salgssjef i Atea ved hovedkontoret i Oslo.
– Som Norges største IT-leverandør har Atea 
et mål om å være landsdekkende og vi så på 
Mjøsregionen som et interessant nedslags-
felt, sier han.
I 2009 etablerte Theodorsen et lokalkontor 
på Hamar, og i begynnelsen var han 
kontorets eneste ansatte. I dag er de 23 
ansatte og har en omsetning på 180 millioner. 
– 75 % av omsetningen vår kommer fra det 
offentlige, og vi jobber med alt fra barns 
tilgang til digitale hjelpemidler i skolen og 
kurs og opplæring for lærere, til digitale 
skiltløsninger for Norsk Tipping. Akkurat nå 
skjer det enormt mye innen den digitale 
utviklingen, med velferdsteknologi i helse- og 
omsorgssektoren, smarte bygg og smarte 
byer, Internet of Things og ikke minst det nye 
direktivet som kommer i mai innenfor 
IT-sikkerhet, og alt dette engasjerer vi oss i, 
sier Tom Theodorsen. Han legger til at den 
største oppgaven Atea står overfor akkurat i 

disse dager er den nyervervede rammeavta-
len med Hedmark og Oppland fylkeskommu-
ner som skal smelte sammen til en fylkeskom-
mune. 
– To store og komplekse IT-løsninger skal bli 
til ett, og Atea er valgt som eneleverandør 
for å gjennomføre dette prosjektet. Det er 
enormt givende å lede an i den digitale 
transformasjonen samfunnet vårt nå er midt 
oppe i. 

CRUISEKONTROLL TIL OSLO
Tom Theodorsen besøker hovedkontoret i 
Oslo nesten ukentlig, og er glad for 
utbyggingen av E6 som nå er i full gang. 
– Jeg følger med på veiarbeidet, og innen et 
par år nå så blir jo veiene enda bedre. Da er 
det bare å sette på cruisekontrollen og nyte 
turen inn til Oslo hele veien fra Hamar. 

Sitt store engasjement bruker Theodorsen 
også utenom arbeidstid. I fjor arrangerte han 
Hamar vinfestival for første gang, og 
festivalen trakk nærmere 500 besøkende.
–  Vi bor jo midt i matfatet her i Innlandet, og 
det eneste som mangler da er et glass med 

godt drikke til alle de fantastiske råvarene vi 
har tilgang til, sier Theodorsen, som også er 
aktiv i flere styrer og verv i regionen. 
– Jeg liker å skape og se muligheter, og her 
synes jeg Hamar har utrolig mye å by på 
både innen næringsliv, mat og kultur. 

ENGLISH RESUME

ATEA
Atea is Norway’s largest IT supplier.  In 
2009, Tom Theodorsen, moved to Hamar 
and set up Atea Innlandet. The local 
office currently has 23 employees and 
a turnover of NOK 180 million. 75% of 
turnover is derived from the public 
sector. The company provides a 
comprehensive offer of products and 
services.  From children’s access to 
digital tools at schools, combined with 
courses and training for teachers, 
to digital signage solutions for the 
Norwegian state betting company, 
Norsk Tipping.

Tom Theodorsen har på få år bygd opp Ateas 
Hamar-kontor, startet vinfestival og blitt 
Hamarpatriot.   

HAR SUKSESS MED 
NYTT LOKALKONTOR

– Dette gjør Innlandet attraktivt, sier Øyvind Moshagen i Nye 
Veier. Utbyggingen av firefelts motorvei mellom Kolomoen og 
Øyer er allerede godt i gang, og når hele strekningen står ferdig 
i 2027 er Hamar kommet nærmere både Oslo, Gardermoen, 
Gjøvik og Lillehammer.

– Det skal lønne seg å bygge vei der vi bygger, og det gjør det her 
i Innlandet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i det statseide 
veiselskapet Nye Veier. Nå bygger de ut E6 med ny firefelts motor-
vei mellom Kolomoen i Stange og Øyer utenfor Lillehammer. Målet 
er å forkorte reisetiden betraktelig mellom Mjøsbyene, og gjøre 
regionen lettere tilgjengelig. 
– En firefelts motorvei korter ned reisetiden til Oslo og Garder-
moen og den reduseres også betraktelig innad i Mjøsregionen, slik 
som fra Hamar til Gjøvik eller Lillehammer, sier Moshagen.

RASKERE VEIER OG ØKT FREMKOMMELIGHET
Utbyggingen av E6 gjøres i to etapper. Den første strekningen, fra 
Kolomoen til Moelv, åpner i desember 2020, mens strekningen fra 
Moelv til Øyer står ferdig i 2027.
– Innen utgangen av 2020 har vi bygd ut 43 kilometer med firefelts 
motorvei. Den teoretiske innsparingen på strekningen vil bli ni 
minutter, men den reelle innsparingen er mye høyere, sier Øyvind 
Moshagen. For selv om strekningen i dag er skiltet med en 
fartsgrense på 70 - 80 km/t, så er det sjelden mulig å holde denne 
farten fordi veikapasiteten i dag er sprengt.

–  Med gode veier og en fartsgrense på 110 km/t blir det fin flyt i 
trafikken og det vil gå mye raskere å kjøre fra A til B. Den første 
delstrekningen fra Kolomoen til Kåterud ved Hamar åpner allerede 
i oktober 2019. Da kan du kjøre fra Oslo til Hamar på en sikker 
firefeltsvei med god fremkommelighet på 1,5 time. Det er klart det 
øker attraktiviteten i regionen, sier Moshagen.
Han legger til at den nye veien også bidrar til at det bli lettere 
å bo og jobbe på ulike steder innad i regionen, og at markedet for 
bedrifter i Hamar blir større. 
– Plutselig kan du kjøre fra Gjøvik til Hamar på en halvtime. Det blir 
forutsigbart og ikke minst handler det om trafikksikkerhet, veiene 
blir vesentlig mye sikrere enn de er i dag. 

RASKERE VEIER I 2020 

ENGLISH RESUME

NYE VEIER
The construction of a four-lane motorway on the E6 highway 
between Kolomoen and Øyer is well underway and is being 
carried out by the state-owned road-building company, Nye 
Veier. The first section, from Kolomoen to Moelv, will open in 
December 2020 and the section from Moelv to Øyer will be 
completed in 2027. 

foto atea
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TEMABILAG UTGITT AV HAMARREGIONEN UTVIKLING

For to år siden flyttet gründer og kreativ leder 
Kjetil Wold både jobb og familie til Hamar for 
å bidra til den positive utviklingen i regionen.  

– Nå kan vi tilby store og små merkevarer 
den kompetansen og erfaringen vi har og 
løfte frem næring på Innlandet som har 
ambisjoner om å lykkes, sier Kjetil Wold, 
grunnlegger og kreativ leder i reklame-, 
design- og produksjonsbyrået Anti.
Byrået, som fra før hadde kontorer i Oslo 
og Bergen, har jobbet med mange store 
merkevarer og vunnet flere priser for både 
design og reklamefilm. 
– Vi har fått tak i kreative krefter i Hamar som 
vi er veldig fornøyd med og som holder et 
veldig høyt nivå. Vi jobber også mye med 
å utvikle talenter gjennom å ha studenter 
hos oss på utplassering og lærlingplasser, 
sier Wold.

Anti har raskt fått flere nye kunder i regionen, 
deriblant CC, Moelven, Ernu, Hamar 

Kommune, Basarene, Talas, Musikkfesten 
Tjuven og Upl, og også Kjetil Wold har 
funnet seg godt til rette i hjemkommunen. 
– Familien trives veldig godt på Hamar, Ellen 
er daglig leder på Hamarkontoret og vår 
datter har kommet inn i et godt miljø både 
på skolen og som en aktiv bruker av 
Ankerskogen.

SENTRALT I INNLANDET
– Vi har hatt besøk fra Frankrike og har en 
rekke Oslo-kunder som tar turen til Hamar 
for å jobbe sammen med oss. Det er en 
fordel å kunne tilby et kontor lokalt samtidig 
som vi har en stor bredde i kompetansen 
som vi kan hente inn ved behov. Togturen 
er perfekt til å få gjennomgått mailer, og 
ingenting slår utsikten til Mjøsa fra 
«kontoret».

FLYTTET JOBB OG 
FAMILIE TIL HAMAR

ENGLISH RESUME

ANTI
Founder and creative leader of Anti, 
Kjetil Wold, moved both his job and 
family to Hamar two years ago in order 
to contribute to the positive develop-
ment in the region. The advertising, 
design and production agency works 
with many major brands and has won 
several awards for both design and 
advertisements and has now attracted 
many new customers in the Hamar 
region.

Her finner du hytta og drømmehuset enten det er ny enebolig, 
leilighet i sentrum eller et idyllisk småbruk.
Et eldorado for deg som vil leve et aktivt liv, der du på 
15 minutter kommer til Hamar, Elverum eller Oslo på en 
drøy time.
For deg som vil starte næring har vi næringstomter 
ved hovedfartsåren riksveg 3 og riksveg 25.
 
Hjertelig velkommen til Løten!
Ta kontakt med Berte S. Helgestad på tlf: 995 12 512

Klar for familiedyll? 

foto anti
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Teknologi, kreativitet, utdanning, handel, opplevelser – næringslivet i Hamar 
vokser, og Hamar er blant byene i Norge som vokser mest.
 
Hamar vokser først og fremst fordi det er fint å bo og drive næring her. 
Nærheten til naturen og Mjøsa inspirerer til aktivitet og innovasjon.
 
De neste årene kommer Hamarregionen til å være landets største 
utbyggingsområde. Vil du være med på utviklingen? Hjertelig velkommen!

Hamar  
– et naturlig valg

Les om mulighetene: 
www.hamarregionen.net
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Teknologi, kreativitet, utdanning, handel, opplevelser – næringslivet i Hamar 
vokser, og Hamar er blant byene i Norge som vokser mest.
 
Hamar vokser først og fremst fordi det er fint å bo og drive næring her. 
Nærheten til naturen og Mjøsa inspirerer til aktivitet og innovasjon.
 
De neste årene kommer Hamarregionen til å være landets største 
utbyggingsområde. Vil du være med på utviklingen? Hjertelig velkommen!

Hamar  
– et naturlig valg

Les om mulighetene: 
www.hamarregionen.net
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BUDOR – PORTEN TIL 
HEDMARKSVIDDA 
Med alpinbakke, milevis med langrennsløyper 
og egen gjestegård, har Budor blitt et yndet sted 
for barnefamilier som søker ro og opplevelser 
i vakker natur.   
foto: frank holm, løiten Almenning
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TEMABILAG UTGITT AV HAMARREGIONEN UTVIKLING

– Her finner du verken spisse tinder eller 
spisse albuer, men du finner roen. Når jeg 
sier ro, mener jeg ikke nødvendigvis stillhet, 
men en pause fra hverdagen. Det er den 
roen så mange av oss leter etter og som ofte 
er årsaken til at vi ønsker oss hytte, sier 
Johan Ficher, driftsjef på Budor. 
Sammen med Tore Sætren, styreleder i 
Løiten allmenning, og Ole Martin Kildahl, 
som driver Budor Gjestegård, jobber han 
for å øke attraktiviteten for hytteeiere, 
besøkende og for næringslivet i området. 
– Vi ønsker å få frem flere produsenter og 
aktører i Løten som kan styrke produktet 
Budor, og vil gjerne tilrettelegge for andre 
næringsutøvere som kan drive her sammen 
med oss, sier Tore Sætren.

POPULÆRT HYTTEOMRÅDE
Budor har vært en hyttedestinasjon i mange 
år, området har 1 100 hytter spredt over flere 
hyttefelt og populariteten er økende. 
– Hyttemarkedet koker. Jeg er sikker på at vi 
kunne solgt dobbelt så mange hyttetomter 
som vi har på markedet, sier Ficher. Han tror 
årsaken til Budors økende popularitet 
skyldes det folkelige prisleie, sammen med 
de mange milene med langrennsløyper, den 
familievennlige alpinbakken med barnetrekk 
og egen kjelkebakke, samt de utallige stiene 
og turmulighetene sommer som vinter. 

KORTREIST MAT PÅ GJESTEGÅRDEN
– Vi har satt opp avtrekksvifte fra vaffeljernet 
og rett ut, og når vi griller i bakken dufter det 
så godt så ingen som passerer kan unngå 
å bli sultne, sier Ole Martin Kildahl og ler. 
Han driver Bakken Øvre Gårdsmat og 
tidligere i år overtok han driften av Budor 
Gjestegård sammen med datteren Aina Stolp 
Kildahl. Her serverer de kortreist småskala-
mat, og arrangerer både quiz og pubkvelder 
med jevne mellomrom. 

– Her på Budor og i Løten står kjærligheten 
til natur og mattradisjoner sterkt, sier Bente 
Elin Lilleøkseth, ordfører i Løten kommune. 
– Når det toppes med å hente inn Ole Martin 
Kildahl, som er en spydspiss i Bondens 
marked og attpåtil er norgesmester i 
medisterkaker, da blir jeg rett og slett stolt. 
Dette er kjempeviktig, også for den opp-
voksende generasjon. Her lages det ikke 
mat som er vanskelig å uttale, men god 
tradisjonsmat som flesk, kålstuing og 
medisterkaker, sier ordføreren. Hun tror flere 
og flere ønsker å fylle fritiden med ro og fin 
natur for å få påfyll i en ellers hektisk 
hverdag. 
–  Også i et folkehelseperspektiv er dette 
viktig. Her på Budor er det slake, fine vidder, 
verdens snilleste terreng og folk samt 
verdens beste mat, sier ordføreren.

ENGLISH RESUME

BUDOR.
Budor, in Løten municipality, offers an 
Alpine (downhill ?)  slope, miles of 
cross-country trails and its own guest-
house. This makesBudor a popular cabin 
area for anyone seeking tranquillity and 
outdoor activities surrounded by 
beautiful nature. Ole Martin Kildahl from 
Bakken Øvre Gårdsmat  is the manager 
of Budor Gjestegård.  Løiten Allmenning   
is planning to pave the  road to Budor to 
strengthenbusiness initiatives in the area.
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SERTIFISERT
NORGE

Hus for hus, hytte for hytte. I 25 år har BoligPartner bygd seg opp til å bli en av landets største boligbyggere. 
Det kunne vi aldri klart uten de 230 positive medarbeiderne som hver dag gjør sitt ytterste for at kollegene 
skal lykkes og kundene bli fornøyde. Da må vi innrømme at vi ikke klarer å skjule gleden når vi for andre året 
på rad er sertifisert som en Great Place to Work-bedrift. Ikke nok med det, vi kniver faktisk om å bli en av 
landets fremste bedrifter i kåringen i mars. Derfor 230 x hurra for alle BoligPartnere!

230 X HURRA FOR OSS
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TEMABILAG UTGITT AV HAMARREGIONEN UTVIKLING
ANNONSE

Drømmejobben fikk Daniel 
«hemmat»

De fleste drømmer om telefonen fra 
Hamar. For Daniel Solbakken (32) ble 
drømmen innfridd den dagen telefonen 
ringte fra Norsk Tipping og en hyggelig 
stemme tilbød han fast jobb. Gledes-
hylene stod i taket. Med jobb sikret gikk 
den lille familien på tre i gang med 
å lete etter drømmehuset på Hedmarken. 
Det fant de etterhvert på Stange. 

Daniel har en bachelorgrad i digital 
medieproduksjon, og hadde en god jobb 
i et større reklamebyrå i Oslo da han så 
stillingsannonsen på Hamar. – Norsk 
Tipping har vært på jobbradaren min helt 
siden jeg var ferdig utdannet, så valget 
var derfor ganske enkelt da jeg fikk det 
spennende tilbudet, forteller Daniel. 

Han jobber i dag som multimediadesigner 
med hovedansvar for grafisk design og 
animasjon på merkevaren FLAX. Han 
skryter av den gode kulturen på Norsk 
Tipping. – Jeg jobber i et veldig 
spennende fagmiljø med mange dyktige 
kollegaer. Det å få muligheten til å jobbe 
med det jeg liker aller best, utfordre meg 
selv faglig og samtidig jobbe med trivelige 

kollegaer er drømmejobben for meg, 
forteller han. Daniel er i tillegg imponert 
over den faglige bredden og den høye 
kompetansen som finnes blant kolle-
gaene på huset. – Her jobber vi godt 
tverrfaglig fra idé til ferdig produkt. 

Familien flyttet fra en leilighet på 
Fjellhamar og landet etter hvert 
i drømmehuset på Stange. Siden da 
har familien økt til fire og består nå av 
kona Ida som er utdannet sykepleier, 
men akkurat nå hjemmeværende med 
datteren Live, og treåringen Alva som 
trives i barnehagen bak Norsk Tipping. 

Familien stortrives på Stange med kort 
vei til Oslo, bare to timer unna jakt og 
fiskemuligheter i Femundsmarka, fine 
turmuligheter i nærmiljøet, masse gode 
kulturtilbud og trygge omgivelser for barn 
og vokse opp i. – Vi er veldig glade i vill-
marksopplevelser og benytter enhver 
anledning til å komme oss i ut i skog og 
mark. Enten det er med fiskestang eller 
ski på beina, avslutter Daniel som opp-
fordrer andre også til å finne det gode liv 
på Hedmarken.

Som utflyttet hedmarking var ikke Daniel i tvil om han skulle «hemmat» igjen. 
Han ventet bare på det rette tidspunktet og at den rette jobben skulle dukke opp.

NORSK TIPPING HAR ET STORT 
MANGFOLD I KOMPETANSE 
Selskapet har over 400 ansatte med 
et bredt nedslagsfelt i ulike kompe-
tanseområder. Foruten å være en stor 
informasjonsteknologi-bedrift og en av 
de beste i landet innenfor reklame og 
profilering, har Norsk Tipping mange 
spennende fagområder å by på innen 
markeds- og samfunnskommunikasjon, 
innovasjon og forretningsutvikling, 
tjenestedesign, spill, analyse, økonomi, 
finans, HR, juridisk og drift. 

Norsk_Tipping_helside.indd   1 05.03.2018   15:14
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Vi styrker kollektivtilbudet 
i Hamarregionen
– Ta buss når du kan og bil når du må

Brumunddal – Hamar hvert 15. min mellom kl. 6 –18. Kr 890,- voksen 30 dagers periodebillett
B6 NY fra 3. april Brumunddal – Vien – Hamar sykehus/Hamar skysstasjon – Løten. Timesfrekvens
170 Gjøvik – Moelv – Brumunddal – Hamar – Løten – Elverum. Timesfrekvens
B3 Brumunddal – Nydal – Ajer – Hamar. 1/2-timesfrekvens
 
Løten – Hamar hver 1/2 time mellom kl. 6 –18. Kr 890,- voksen 30 dagers periodebillett
B6 NY fra 3. april Løten – Hamar skysstasjon/Hamar sykehus – Vien – Brumunddal. Timesfrekvens
170  Elverum – Løten – Hamar – Brumunddal – Moelv – Gjøvik. Timesfrekvens
 
Stange – Hamar hver 1/2 time mellom kl. 6 – 22. Kr 890,- 30 dagers periodebillett
B3 Stange – Hamar – Brumunddal. 1/2-timesfrekvens

Betal enkelt med vår mobil app.
For andre rutetider se www.hedmark-trafikk.no


