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Ann Katrin HansenMjøsparken er Innlandets mest populære offentlige friområde, som inviterer til aktivitet og varierte opplevelser 

i strandsonen. Slik har det ikke alltid vært. Den nedlagte, gjengrodde industritomten i Brumunddal har på få år 

gjennomgått en fullstendig og svært imponerende transformasjon.

nesten 100 år var det enorm aktivitet på Strandsaga i 

Brumunddal. Her ble fløtt tømmer omgjort til plank og andre 

tømmerprodukter. Selve sagen ble lagt ned i 1940, men helt 

frem til 1998 ble den store tomta ved Mjøsas bredder brukt til lagring 

av tømmer. I alle disse årene var området fullstendig utilgjengelig for 

lokalbefolkningen.

Ringsaker kommune hadde lenge hatt en drøm om å åpne området 

for publikum og knytte Brumunddal tettere til Mjøsa. Med byggingen 

av ny E6 langs Mjøsa ble det mulig å gjøre drømmen til virkelighet. 

Sammen med Statens vegvesen, Statsforvalteren og Direktoratet for 

naturforvaltning, kjøpte kommunen eiendommen fra Norske Skog, 

og aktørene fordelte området mellom seg.

I 2016 ble Norconsult tildelt et begrenset landskapsoppdrag på 

området. Landskapsprosjektet skulle opprinnelig være lite, men det 

ble etter hvert tydelig at kommunen, med rådmann Jørn Strand 

i spissen, ønsket noe mer. Dette ble starten på et langsiktig og 

spennende samarbeid mellom Norconsult og Ringsaker kommune.

 –  I kommunen har vi i ulik grad jobbet med Mjøsparken i nesten 

ti år. Før vi inngikk et samarbeid med Norconsult, hadde vi jobbet 

med flere andre rådgivende ingeniører og landskapsarkitekter. Idéen 

for hvordan området kunne brukes lå der allerede, men fra 2016 

skjøt det fart. Gjennom et godt og tett samarbeid, har kommunen 

og Norconsult lykkes med å skape et fantastisk anlegg som virkelig 

gir kommunen den «x-faktoren» vi har ønsket oss, sier Jørn Strand, 

rådmann i Ringsaker kommune.

Mjøsparken er en del av Ringsaker kommunes satsning på vekst, og 

ifølge kommunen en viktig brikke i arbeidet med å tiltrekke seg både 

næringsliv, turister og flere innbyggere.

Nasjonalt fagmiljø med lokal forankring

Da det ble klart at kommunen hadde større visjoner for området, 

hentet Norconsults prosjektleder, Morten Quist-Hanssen, inn flere 

landskapsarkitekter. Disse tilførte prosjektet ulik kompetanse, og 

besto av både fagpersoner med lokal tilknytning og fra Norconsults 

kontorer andre steder i landet.

 – Det var et viktig grep, både for oss og for prosjektet, å få inn 

flere fagfolk med andre perspektiver. Da var det var en klar styrke å 

være en del av et stort fagmiljø. De nye landskapsarkitektene hadde 

erfaring fra prosjekter med andre typer byrom, parker og til og med 

havneanlegg. Dette tilførte ny kunnskap, visjoner og perspektiver, og 

ny energi inn i prosjektet. Kombinert med den lokale kunnskapen og 

de gode relasjonene medarbeiderne ved vårt Hamarkontor hadde 

I

Gjennom et godt og tett samarbeid, har 
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ønsket oss.

— Jørn Strand, rådmann i Ringsaker kommune
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til kommunen, fikk vi et helt unikt team 

som utrettet – om ikke mirakler – så i alle 

fall veldig imponerende arbeid, sier Quist-

Hanssen.

Med fantastisk beliggenhet ved Mjøskanten, 

og nærhet til Brumunddal sentrum, 

jernbanen og E6, var kommunens mål å 

utvikle det tidligere industriområdet til å 

bli Innlandets mest attraktive offentlige 

friområde, og en magnet både for turister 

og kommunens egne innbyggere. Gjennom 

medvirkningsprosesser fikk kommunen et 

bredt spekter av ønsker som de tok med seg 

inn i  skisseprosjektet. Hovedgrepet «perler 

på en snor» er videreutviklet av Norconsults 

landskapsarkitekter, og går ut på å dele 

inn parken i ulike rom for å tilby unike og 

spektakulære opplevelser, og et mangfold av 

muligheter og opplevelser for alle. 

Blant landskapsarkitektene som ble 

hentet inn til å jobbe med Mjøsparken, var 

Norconsults Kjetil Espedal. Han står bak 

Oslos nye bystrand Operastranda.

 – På det meste var vi åtte 

landskapsarkitekter som jobbet med 

hvert vårt område av parken, i team 

på to. Slik fikk hver del av parken sitt 

særpreg, samtidig som vi sikret en 

gjennomgående rød tråd og at alle delene 

hang godt sammen. Mjøsparken har vært 

et komplekst, tverrfaglig oppdrag der 

Norconsults landskapsarkitekter, gjennom 

tett og god dialog med kunden, har 

drevet idéutvikling av parken. Et fortrinn 

har vært god lokalkunnskap og høy grad 

av smidighet med tanke på kommunens 

ønsker. Gjennom solide 3D-illustrasjoner 

og modeller ble løsninger visualisert 

tidlig i prosjektet, noe som ga en effektiv 

detaljprosjektering og gjennomføring. 

Mjøsparken har vært et veldig spennende 

prosjekt der vi alle har lært masse, og 

parken har blitt stadig bedre for brukerne, 

sier Kjetil Espedal.

Mens Mjøsparken ble etablert, bygget 

Nye Veier ny firefelts E6 med blant annet 

rasteplass og parkeringsplasser, og 

Mjøstårnet ble reist. Beliggenheten mellom 

E6 og Mjøsa samt tomtens historie, har 

komplisert etableringen av Mjøsparken. 

Dette ble løst underveis av et kompetent 

og tverrfaglig miljø, i samarbeid med en 

fremoverlent og målrettet kommune. 

Mjøsa har flere meters høydeforskjell 

mellom sommer- og vintervannstand, og 

det er isgang og flom. Dette utløste et 

behov for spesialkompetanse for å sikre 

brygger, promenader, fontene og bruer mot 

naturens krefter.

Noe for enhver

Mjøsparken har i dag områder for 

lek og aktivitet for folk i alle aldre. 

Det er sparkesykkel- og skateanlegg, 

basketballbane, bordtennisbord og 

sandvolleyballbane for de aktive. 

Petanquebane, Mjøspromenade og 

sansehage med blomster og lukter for de 

eldre, og lekepark med mini-zipline, sand- 

og vannlek samt klatrestativer for barn. Det 

er også etablert en flott badestrand med 

brygge samt badebinge tilrettelagt for de 

med nedsatt funksjonsevne. For familier 

som vil tilbringe hele dagen i parken finnes 

det grillplasser, toalettbygg, ladestasjon for 

el-sykler, benker, og solsenger. De som ikke 

vil ha med egen mat, finner et rikt utvalg på 

serveringsstedet City Mjøsparken. I tillegg er 

det nylig etablert en minigolfbane.

– Det er et udiskutabelt faktum at Mjøsparken 

har kostet en god del å både prosjektere og 

bygge, men så har det også blitt et helt annet 

område enn det vi så for oss opprinnelig. 

Jeg tror det er helt umulig å beregne hvilken 

verdi dette området har i dag, både for 

innbyggerne, tilreisende, kommunen og 

private aktører i umiddelbar nærhet til parken. 

Effekten på folkehelsen er det imidlertid ingen 

som betviler. Ringsaker kommune har fått et 

helt unikt tur- og rekreasjonsområde som vi 

vil ha nytte og glede av i mange tiår fremover. 

Hvis du ikke tror meg, er det bare å stikke 

innom Mjøsparken og tilbringe en dag der, 

sier Strand.

Mjøsparken er bare én del av hele 

transformasjonen av området ved bredden 

av Norges største innsjø. Ved siden av 

parken er båthavna oppgradert med 

sanitær- og drivstoffanlegg og ny brygge 

for ærverdige Skibladner er på plass. Her 

finner vi også Mjøstårnet, Norges høyeste 

trebygning, med hotell, restaurant, kontorer 

og leiligheter. Ved siden av Mjøstårnet 

og Mjøsbadet finner vi nye leilighetsbygg 

samt et nytt næringsbygg, som blant annet 

rommer kontorer for Mattilsynet. Høsten 

2021 kom Stela bru på plass, den binder 

sammen friområdene på begge sider av 

elva Brumunda. Også denne er signert 

Norconsult, og er allerede omtalt som en 

attraksjon i lokalavisen. 

 – Mjøsparken er først og fremst bygget 

for kommunens innbyggere, men vi ser 

at plasseringen nær nye E6 gjør parken 

til et yndet pauseområde også for 

gjennomreisende fra Oslo-området. Her 

er det ladepunkter for elbil, rasteplass og 

toaletter, og etter hvert kommer det flere 

spisesteder, som vil gjøre Mjøsparken til 

naturlig stoppested på veien. Og hvem 

vet, kanskje kan vi overbevise en og annen 

gjennomreisende om at Brumunddal er et 

godt sted å flytte til, sier rådmann Strand 

med et smil. 

Mjøsparken har vært et komplekst, tverrfaglig oppdrag der 
Norconsults landskapsarkitekter, gjennom tett og god dialog 

med kunden, har drevet idéutvikling av parken. 

— Kjetil Espedal, landskapsarkitekt Norconsult
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