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gave the citizens the opportunity to participate in determining Stortorget’s new configuration.
The project involves a “social ring” with fountains during summertime and ice skating during the winter.
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The goal is to create an atmosphere where the citizens of Hamar will meet.
This process involved the people of Hamar as well as a global academic network creating new ideas for the
square. The new Stortorget, based on these ideas, will be built in 2013.
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