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Forord

Stedsanalysen, sammen med sentrumsplanen og mobilitetsstrategien, danner 
grunnlaget for hvordan Hamar skal se ut i fremtiden. I tillegg til å ha et helhetlig blikk 
på hele Hamar, tar analysen spesielt for seg sentrums rolle i byen. 

Hamar kommune engasjerte Gehl til å lede arbeidet og prosessen frem til en ferdig 
stedsanalyse. Gehl har lang erfaring med tilsvarende arbeid for andre byer og har, 
ved siden av arbeidet med denne analysen, også utarbeidet en ny mobilitetsstrategi 
for Hamar. Disse to temaene er satt i sammenheng, fordi det er en tett kobling mellom 
sentrumsutvikling og hvordan vi beveger oss i og bruker byen. 

Stedsanalysen sier noe om hvordan vi dekker de fysiske, sosiale, mentale og 
følelsesmessige behovene til menneskene i byen. Den ivaretar Hamars historie, 
det moderne Hamar og hvilke muligheter vi har for videre utvikling. Den har også 
ivaretatt de fire hovedtemaene som er vedtatt i sentrumsplanens planprogram:

1. Hvilke kvaliteter vil vi ha i sentrumskjernen?
2. Hvordan skal vi bo i sentrum og hvordan skal vi få bygd flere boliger?
3. Hva skal kjennetegne byområdene i randsonen til sentrum, og hvordan skaper 

vi et tydelig skille mellom kjernen og områdene rundt, men allikevel gode 
sammenhenger i bystrukturen?

4. Hvordan kan vi få til at flest mulig ferdes miljøvennlig innenfor, til og fra sentrum?

Det har vært viktig for utvalget å ha bred medvirkning i arbeidet med 
sentrumsplanen. Det var derfor naturlig at man også gjorde dette i arbeidet med 
stedsanalysen. Innbyggerne har deltatt i flere workshops sammen med politikere og 
fagfolk gjennom den perioden arbeidet har pågått.

Jane Meyer       Joakim Solhaug  
leder, Utvalg for næring og kultur                  saksordfører
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Bakgrunn og formål 

Hva er et sted? På jakt etter 
Hamars DNA
Ingen stedsanalyse kan yte en by rettferdighet. En by 
består av så utrolig mange ulike kvaliteter, og ettersom 
vi alle er ulike, har vi også ulike opplevelser av byens 
kvaliteter. Derfor har det blitt lagt stor vekt på å løfte inn 
innbyggernes beskrivelse og opplevelse av hva Hamar 
er for slags sted. Gjennom å lese og ta del i den store 
mengden input som er hentet inn av Bylab, gjennomføre 
kompletterende brukergruppeintervjuer samt gjennom 
workshops med politikere og administrasjon spesifikt 
med fokus på denne stedsanalysen.

En bys identitet er heller ikke statisk, den forandrer 
seg over tid og utgjøres både av byens historie, nåtid og 
visjoner, drømmer og planer for fremtiden. Å både se 
tilbake og fremover har vært viktig for stedsanalysen. 
Her har workshops, intervjuer og tidligere 
innbyggerdialoger vært en uvurderlig hjelp.

Fokus og metode; 
Identitetsskapende kvaliteter
Stedsanalysen har som primær oppgave å løfte de 
identitetsskapende kvalitetene som finnes i Hamar, 
både synlige - byrom, bygd miljø, arkitektur og 
landskap,  men også mer usynlige kvaliteter - byliv, 
brukere, fremtidsdrømmer, stemninger og historier om 
steder.

En stedsanalyse kan anvende ulike metoder og 
utformes på ulike måter. Denne stedsanalysen har tatt i 
bruk disse metodene og har hatt en ambisjon om å løfte 
disse perspektivene:

• Menneskers opplevelse av Hamar 

• Involvering av politikere og administrasjon

• Intervjuer og dialog med eksperter og 
fokusgrupper (bl.a. barnefamilier og pendlere)

• Oppsummeringer av Bylabs innbyggerinvolvering 

• Bildene av Hamar som blir presentert utad: 

• Analyse av sosiale medier "SoMe"; innsamling 
og analyse av drøyt 5000 instagrambilder fra 
desember 2019

• Hamars kvaliteter i øyehøydeperspektiv: 

• Kvalitative analyser av bymiljøer

• Fotografier

• Hamars byliv som viktig tema: 

• Bylivsanalyser fra 2012 og 2019

• Observasjoner og intervjuer med fokusgrupper

• Analyse av status idag og anbefalinger for fortsatt 
utvikling i Hamar

• Sterk kobling til mobilitet: 

• Synergier med mobilitetsstrategi

Stedsanalyse + Mobilitetsstrategi 
Parallelt med arbeidet med stedsanalysen har Gehl 
sammen med Moe utviklet en mobilitetsstrategi for 
Hamar. Da bykvalitet og identitet henger tett sammen 
med hvordan mennesker beveger seg i en by og 

Sentrumsplanen
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Sentrumsplanens faggrunnlag

opplevelsen av byen er høyst avhengig av måten man 
beveger seg på, så har det funnes store synergier 
mellom stedsanalysen og mobiltietsstrategien. 
Utgangspunktet har vært at mobilitetstrategiene skal 
anvendes som et virkemiddel for å styrke Hamars 
bykvalitet og opplevelse i øyehøyde akkurat som 
anbefalinger i stedsanalysen rundt framtidig byutvikling 
skal stimulere til økt miljøvennlig og helsevennlig 
mobiltitet i Hamar. Av samme grunn – og fordi det er 
ønskelig at rapportene kan leses som selvstendige 
dokumenter - er det illustrasjoner og punkter som går 
igjen i begge rapportene.

Stedsanalyse som inspill til 
sentrumsplanen
Stedsanalysen har en viktig rolle som inspill til 
sentrumsplanen. Men det finnes også et behov for en 
helhetlig stedsanalyse for Hamar by. Stedsanalysen ser 
derfor på hele Hamar by, men med fokus på sentrum 
og sentrums rolle i relasjon til hele Hamar by.
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Workshop i Bylabs 
lokaler januar 2020

Kunnskap fra tidligere arbeider
Det finnes mye materiale som allerede er utviklet 
tidligere som beskriver Hamars identitet som sted fra 
ulike perspektiver og som analyserer Hamar etter ulike 
temaer. Det finnes også styrende planer som beskriver 
viktige karakterer i Hamar. En stor del av arbeidet 
med stedsanalysen har vært å innhente kunnskap og 
informasjon fra tidligere arbeider.

I mange av disse dokumentene finnes fordypende 
kunnskap å hente innen flere temaer som 
stedsanalysen behandler mer samlet. Det finnes også 
et flertall temaer som denne stedsanalysen ikke tar 
opp eller bare nevner på et veldig overordnet plan. 
I tilfellene hvor materiale fra tidligere rapporter er 
direkte innhentet eller har hatt direkte påvirkning på 
temakart angis kilde.

Workshop som del av prosessen
Workshops med Hamars politikere, ungdomsrådet, 
interessenter og Hamar kommune har vært en viktig 
del av prosessen. Input til Hamars identitetsskapende 
kvaliteter i fortid, nåtid og fremtid ble utviklet under 
workshop arrangert av Gehl og Hamar kommune i 
Hamar i januar 2020. Deltagere var politikere og en 
ressursgruppe som bestod av ungdomsrådet, rådet for 
personer med nedsatt funksjonsevne, representanter 
for Fortidsminneforeningen, Natur og Ungdom, ulike 
velforeninger, samt næringsdrivende og gårdeiere.

Eksempler på tidligere arbeider som sted-
sanalysen har hentet informasjon fra:
• Stedsanalyse av Bane NOR - vedlegg 

til fagrapport. Konsekvensutredning av 
dobbeltspor gjennom Hamar

• Tidligere utført dialog av Bylab. 
Sammenstilling av involvering

• Byromsplan 2013, Byutviklingsanalyse 
stasjonsplasseringer 2016, Bylivsanalyse 
2019, Gehl

• Fagrapporter til - samt ekisterende 
sentrumsplan fra 1995

• Nabolaget - En historie om Hamars 
bydeler, Per-Øivind Sandberg
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Hamars mange identiteter

Hamar har mange identiteter og 
nabolag med ulike karakterer 

Hvordan et nabolag i Hamar avgrenses kan 
både være mer konkret eller ha en veldig myk 
grense, som i visse tilfeller ville blitt tegnet ulikt 
av ulike personer. En ting som er sikkert er at 
Hamars ulike nabolag er rike på egne unike 
identiteter og historier, hvilket er en styrke 
for Hamar som by. Kartet som viser Hamars 
nabolag illustrerer denne diversiteten av 
områder og viser hvordan sentrum er en del av 
denne større helheten. 

Stedsanalysen har en viktig funksjon som inspill 
till sentrumsplanen. Men det finnes også et 
behov for en stedsanalyse for hele Hamar by, 
hvilket er viktig for å sette sentrum i kontekst. 
Stedsanalysen ser derfor på Hamar som helhet 
men med fokus på sentrum og sentrums rolle i 
Hamar by.

Områdene utenfor kommunegrensen og utenfor 
dette kartet er også en del av sammenhengen 
selv om de i dette arbeidet ikke berøres 
nærmere.

fokusområde

varslingsområde

Området for sentrumsplanen:

Stedsanalysen 
ser på hele Hamar, 

men med fokus 
på sentrum og 

sentrums rolle i 
Hamar by
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Mentale grenser for #Hamar

• Bilder assosiert med #Hamar i sosiale medier 
skaper et større geografisk område enn Hamar by 
og strekker seg langt utenfor kommunegrensen i 
ulike retninger

• I steden for at Mjøsa avgrenser Hamar så strekker 
det mentale Hamar seg over vannet.

• #Hamar dekker et stort mentalt område 
sammenlignet med de to eksempelbyene 
Trondheim og Östersund

Som del av stedsanalysen, og som en komplementering 
til øvrige analysemetoder, ble det gjennomført en 
scanning av aktivitet i sosiale medier "SoMe" relatert til 
hashtaggen #Hamar på Instagram, med formål å hjelpe 
til å fange hamarsingenes mentale bilde av byen sin og 
hvordan de velger å presentere Hamar til andre. Totalt 
ble det scannet 5089 bilder, hvorav 1000 bilder med 
geo-lokasjon, fra oktober 2019 til januar 2020. Analyser 
ble gjort av hvor bilder ble postet geografisk, samt hvor 
ofte ulike typer av innhold fantes representert. I relasjon 
til Hamars mentale grenser viser SoMe-analysen at:

Hamar er større en seg selv!

#Hamar geografisk utbredning i sammenligning med #Trondheim og #Östersund som har betydelig mindre geografisk spredning.
Sosiale medier-analysen er i tillegg en del av et Ph.D forskningsprosjekt mellom Aalborg Universitet og Gehl. Behandlingen av bildene 
skjer i tråd med det danske Datatilsynets retningslinjer. 
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Utdrag og sitater fra Bylabs dialogprosess, 
intervjuer, og Workshop med politikere, 
ressursgruppe og Hamar kommune

"For lite steder for 
unge å henge på i 

dag"

“Restaurant og kafé, 
og gater med liv og 

aktivitet er de viktigste 
kvalitetene for 

sentrum”

"Det har 
skjedd mye på 
kulturfronten"

"Det skjer mest i 
Hamar! "
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Byliv & 
byrom

"Mulighet til å bo 
nært sentrum og 

nært alt"
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Byliv og byrom

Identitetsskapende 
bylivskvaliteter i fortid - nåtid - 
fremtid
Temaet byliv og byrom handler om livet i byen og 
brukerne, de boende og besøkende i Hamar, samt 
byrommene med de aktiviteter som foregår der.

Som i alle byer forandres livet i Hamar over tid i takt 
med at samfunnet og behovene endres. Fortid, nåtid og 
fremtid skaper sammen byens identitet. 

Historisk er Hamar både en stasjonsby og handelsby. 
Selv om mennesker har bodd betydelig lengre i Hamar 
- så fikk den moderne byen bystatus først i 1849 - da 
krefter utenfra ønsket et handelssenter her. I 1862 kom 
jernbanen til Hamar og byen opplevde industritilvekst.  
Hamarlivet gjennom historien har også blitt påvirket 
mye av nærheten til Mjøsa, som både har vært en viktig 
ressurs før handel og en rekreativ ressurs for byen.

De siste årene har Hamar oppgradert og skapt nye 
byrom, og bylivet har økt. Drømmene om fremtiden 
handler om et fortsatt økt tilbud av opplevelser som 
fokuserer på mat, kultur og møter.

Tidslinjen viser et utvalg av viktige identitetsskapende 
kvaliteter å ta med seg fra fortid og nåtid inn i 
fremtiden. Lengst til høyre på linjen finnes drømmer, 
planer og visjoner for Hamar i fremtiden. 

Fortid

Stasjonsbyen Hamar - 
Trafikknutepunkt

Hamar som lærende by med 
folkehøgskolen Sagatun

Torgene har en viktig rolle som 
møteplasser for handel i sentrum

Livet ved og på Mjøsa har alltid spilt 
en viktig rolle i Hamar

Handelsbyen HamarAktivitet i 
byrommene

Sterk karakter i Strandgata

Fortid
Handelsliv, 

stasjonsliv og 
mjøsliv er noen 
kvaliteter som 

følger Hamar inn i 
fremtiden

Materiale som ligger som grunnlag for tidslinjen er innsamlet 
ved workshop i Hamar i januar 2020 (se s. 5)  

Normann Fotoatelier 
- Anno Domkirkeodden – DigitaltMuseum

Normann Fotoatelier 
- Anno Domkirkeodden – DigitaltMuseum

 Anno Domkirkeodden – DigitaltMuseum

 Anno Domkirkeodden – DigitaltMuseum

 Oppi Ebrh. B. A/S Kunstforlag 
Anno Domkirkeodden – DigitaltMuseum

 Normann Fotoatelier 
Anno Domkirkeodden – DigitaltMuseum

 Anno Domkirkeodden – 
DigitaltMuseum
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FremtidNåtid

Et fokus på Hamars byrom 
med oppgraderte byrom med 
flere sitteplasser, aktiviteter 
som leder til mer byliv

Hamars idrettsliv 
er en del av byens 
identitet

Kreativitet er en del av byens 
identitet

Voksende kaféliv og økende tilbud styrker 
sentrum som urbant miljø

(1)

Hamar er en by med mye 
innbyggerdialog

Mer kunst - bli en kunstby!

By på boenheter for alle 
aldersgrupper, barnefamilier, 
unge, eldre og studenter

Flere ulike lekeplasser - 
utvikle det lekende Hamar 
enda mer

Fortsett å utvikle Hamars 
voksende matkultur på 
ulike måter

Fortsett å utvikle bylivet og 
byrommene i Hamar for å 
styrke byens møteplasser 
enda mer

Sikre at Hamar er en by med 
plass til ungdommene

Hamar som en by der man går 
og sykler - dette skal utvikles 
videre i fremtiden

Utvikle Hamar som studentby!

Nåtid
En satsing på 
byrom, byliv, 
involvering, 

matkultur og lek

Fremtid
Bygg videre på det 
som er påbegynt - 

Mer mat, mer kunst, 
mer lek - samt mer 
før unge personer

(1)

(1)

(2) (2)
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Sykehus

Pleiehjem

Større bussholdeplass 
(>12000 passasjerer per år)

Kulturfunksjon

Innkjøp/handel/matbutikk

Barnehage

Skole

Lekeplass/grønt rom med 
lekemiljø

Sport & idrettsanlegg

Lokalsamfunn/kirke

Parker & grønne områder

Skog

Jordbruk
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Regional 
sportdestinasjon

Vikingskipet, regional 
funksjon som savner 
byrom

Høgskolen

Sykehuset

Ankerskogen
Friluftsdestinasjon

Station

Kulturhuset

CC Hamar

Kino

Koigen -
Hele Hamar- eller 
regional plass

Havn

Havn

Hamar Park

Domkirkeodden - 
destinasjon for hele 
regionen

Vestre torg
Stadion

Temakart Byliv & Byrom

StasjonenKulturhuset

Klukhagan

Storhamarsenteret

Maxi Storsenter

Klynger og 
konsentrasjoner av 
hverdagsfunsjoner 

også utenfor 
sentrum

5-minuttersbyen; 
Kort gangavstand 

- god nærhet 
til hverdags-
funksjoner!



13 |Gehl — Making Cities for People

Hele Hamar -plasserLokale møteplasser Bydelsplasser Regionale plasser

Møteplasser i Hamar og deres ulike roller

Eksempler på bydelsplasser: Plasser ved fritid 
og skole. Matbutikken og plassen utenfor. 
Bussholdeplassen.

Ole Bulls gate og Folkestads gate på 
Ankerløkka  - irregulær utformning med 
plasser for opphold. Eksempler på lokale 
møteplasser: Liten sitteplass i bostedsområde, 
innergård som brukes mest av de boende.

Rollsløkken skole - en bydelsplass. Den nye lekeplassen - en destinasjon for hele 
Hamar.

Kulturhuset er en regional destinasjon.

For at Hamar skal kunne by på møteplasser i menneskers hverdag og 
styrke den sosiale sammenhengen i alle byområdene så bør man gjøre en 
kartlegging av møteplassers og funksjoners rolle innenfor hvert byområde 
for å se om det finnes et behov for å skape nye eller styrke eksisterende 
møteplasser i visse byområder. Kartbildene løfter fram eksempler på ulike 
møteplassers rolle i Hamar.

Eksempler på Hele Hamar-plasser: Briskeby 
stadion, bussholdeplasser med mange 
reisende.

Eksempler på regionale plasser:
Stortorget, Mjøsa, Stasjonen, Domkirkeodden, 
Vikingskipet, Høgskolen, CC Hamar

En destinasjon for bydelen. 
Destinasjonen utgjøres ofte av 
hverdagsfunksjoner som er viktige i 
et praktisk eller rekreativt perspektiv 
og lokker mange tilbakevendende 
besøkende.

Bydelsplasser har potensial til å styrke 
hverdagslivet i Hamars ulike bydeler. 
Mange av Hamars bydelsplasser idag 
savner kvalitet og utgjøres av parkering 
eller har brist i vedlikehold.

En destinasjon for hele Hamar.
En møteplass der den besøkende treffer 
mennesker fra hele Hamar - en plass 
med kvaliteter og funksjoner som lokker 
hele byen og på så måte har viktig sosial 
betydning for å skape møter på tvers av 
byen og mellom ulike brukergrupper 
med ulike bakgrunner.

En destinasjon på regionalt nivå, og 
iblant med enda større nedslagsfelt enn 
som så. Hamar har et flertall plasser og 
funksjoner som til en viss grad fungerer 
på dette nivået, men med potensiale for 
å styrkes ytterligere. Mange regionale 
plasser finnes i sentrum og ved Mjøsa! 

Destinasjon for naboene, med mange 
hverdagsbesøk. Plassen er viktig for 
å kjenne sosial tilhørighet og å møte 
naboene sine. Det finnes i Hamar mange 
nabolagsdrevne lekeplasser, som er 
viktige som lokale møteplasser.

Den lokale møteplassen er ofte 
"kjernen" i de andre møteplassene - da 
de fleste typer av møteplasser også 
fyller en lokal rolle. 

(1) (1)



Hamar Flyplass

Hamar stasjon
B

B

B

B
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5 min

5 min

5 min

5 min
5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

Hamars har ulike slags 5-minuttersliv

Havn

Sentrum for 
regionen og for hele 

Hamar 
- konsentrasjon og 
miks av funksjoner 

- handel, mat og 
kultur

Bydelsliv og lokalt liv 
- Hamar har relativt 

god dekning av 
hverdagsfunksjoner 
- potensiale for "5- 

minuttersliv"
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Sentrumsliv med en 
konsentrasjon av mat og 
kultur
I ulike deler av Hamar finnes muligheter for 
ulike typer av 5-minuttersliv. I sentrum finnes 
en tetthet og diversitet av tilbud sammenlignet 
med 5-minutterslivet utenfor sentrum. Sentrum 
har konsentrasjon av handel, kulturfunksjoner, 
tilbud av ulike slags spisesteder, og nærhet til 
stasjonen. Derimot er avstanden til grunnskole 
litt lengre. Viktig er at sentrum er for hele 
Hamar og regionen.

Bydelsliv med nærhet til 
skole og hverdagsfunksjoner
En stor del av Hamar by utgjøres av 
boligområder. Gjennom Hamar går også 
hovedveger, som er viktige koblinger for alle 
typer av trafikanter - men som i dag iblant kan 
oppleves som barrierer for f.eks. barnefamilier 
om skolen ligger på den andre siden av 
hovedvegen og et godt og trygt kryss savnes. 

Når man ser på funksjoner som skole, lek og 
matbutikker er det en relativt god dekning i 
Hamar, og et stort potensiale for at de fleste 
som bor i Hamar kan leve "5-minuttersliv" med 
nærhet til viktige hverdagsfunksjoner. 

Skole og fritid 
plassert 
sammen

hovedveg

hovedveg

Innkjøp 
ute ved 

hovedvegen
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Sentrum og hverdagens møteplasser 
kompletterer hverandre i Hamar og fyller 
ulike roller for menneskene i Hamar. 
Mange av dem som bruker sentrum er 
besøkende fra Hamar by eller regionen, 
mens de som bruker hverdagslivets 
destinasjoner er tilbakevendende og ofte 
fra lokalområdet. Hverdagsfunksjonene 
i en by er ofte undervurderte som lokale 
møteplasser. Besøkstallene er ofte høye 
da de besøkende er tilbakevendende. 
Det er miljøer som mennesker 
bruker veldig mye tid i, men som ofte 
savner innbydende offentlige rom og 
møteplasser utendørs.  

Hverdagslivets 
destinasjoner savner 
ofte attraktive offentlige 
byrom

Hverdagsdestinasjoner
• Destinasjoner med lokale og regionale 

besøkende som savner attraktivt offentligt 
rom eller plass for mennesker å møtes 
utendørs

• Tillrettelagt før besøkende med bil og 
dårlige miljøer før gående og syklister selv 
om det er høye besøkstall ved nærliggende 
bussholdeplass

• Mange lokale besøkende og mange 
tilbakevendende besøkende

• Flertallet av aktiviteter og bevegelser er 
"nødvendige" aktiviteter, dvs. mennesker 
kommer hit fordi de må utføre et 
hverdagsærend

• Flere skoler og sport- og fritidssentre har 
behov for opprusting

Unike destinasjoner
• Viktige regionale møteplasser med mange 

unike besøkende 

• Aktiviteter er ofte "valgfrie" dvs. mennesker 
kommer hit fordi de gjort et aktivt valg

• Det offentlige rommet er oppgradert

Maxi Storsenter 

1,4 mill 
besøk (2018)

Kulturhuset  

480.000  
besøk (2019)

Foto: Hamar Arbeiderblad, Arkivfoto: Christian e. Bergheim
https://nettarkiv.h-a.no/nyhet/dette-skriver-ha-om-i-dag158
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Sentrum etablerer sin rolle som møteplass

Byliv og bykvalitet har blitt forandret 
de siste årene. Bylivet har økt og 
mange byrom og gater i sentrum har 
blitt oppgradert og programmert med 
aktiviteter. Innsatser i byrommene har 
fått positive resultater. Sammenlignet 
med bylivsanalysen 2012 så er det i 
2019:
• Økt opphold i sentrum 
• Flere barn og unge i sentrum
• Flere som leker og er fysisk aktive, 

både barn og voksne
• Hamar har et meget levende 

sentrum i helgene
• Opphold sprer seg til nye byrom

Sentrum har blitt en rekreasjons-
destinasjon som et komplement til 
sentrum som handelsdestinasjon. 

Sentrum har en særskilt posisjon som møteplass og destinasjon i Hamar 
da sentrum brukes også av de som ikke bor der. Sentrum spiller derfor en 
ekstra viktig rolle som identitetsskapende sted hva gjelder liv og byrom. I 
Hamars framtidige utvikling kommer sentrum fortsatt til å ha en viktig rolle 
som identitetsskaper for Hamar og møteplass for hele byen.

Data fra Gehl bylivsregistreringer 2012 og 2019

Flere barn som leker i 
2019 sammenlignet med 
2012

283%

Mere aktivitet på Stortorget 
2019 sammenlignet med 
2012

418%

Økt byliv og byromskvalitet 
har styrket sentrum som 
regional møteplass
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Sentrum har en konsentrasjon av sosiale medier-
aktivitet og sentrums grenser ekspanderer

Bylab har gjort en kartlegging av hva hamarsinger definerer som sentrum. På kartet er markert tre av 
forbindelsene til viktige sentrumsdestinasjoner som savner kvalitet i øyehøyde.

Konsentrasjon av poster på 
instagram rundt sentrum. 

Fysiske forbindelser til og fra viktige sentrumsfunksjoner som 
ligger utenfor kvadraturen savner iblant kvalitet.

• Innbyggeres bilde av hva som er sentrum 
følger kvadraturen, men inkluderer også 
sentrumsfunksjoner som ligger utenfor sentrum 
som har kommet til de siste årene; mange inkluderer 
området opp til CC Hamar i sitt mentale bilde av 
sentrum

• Hamar sentrum har en konsentrasjon av #Hamar på 
instagram og mange poster på CC Hamar

• Instagrammotiv som forekommer ofte i sentrum er 
mat, kaffe, gallerier, arrangementer og byliv.

• Sentrums mentale grenser ekspanderer, men visse 
fysiske forbindelser savner kvalitet. Det finnes 
et behov før å styrke koblingene til sykehuset og 
høgskolen, mot CC Hamar og mot Vikingskipet og 
Stangebrua langs Stangevegen.

Hamar sykehus 

CC Hamar 
Briskeby 
Stadion

Høgskolen



Det lærende og livsnytende Hamar
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Det lærende og innovative er både 
Hamars historie og fremtid
Hamars identitet er foranket i en sterk historisk 
tradisjon for å være i forkant av utviklingen av 
skolevesenet og utvikle en innovativ kultur rundt læring. 
I Hamar ble Norges første folkehøgskole etablert, 
Hamar er ansett som en god by å bo i på grunn av 
bra skoler og det finnes mange innovative næringer 
i byen. Hamar Katedralskole (Katta) lå tidligere i 
sentrum ved Vestre torg, og var mye mer synlig i 
bybildet før det ble revet. Det innovative og lærende 
er sterkt i de mentale bildene av Hamar og i Hamars 
kommuneplans sammfunnsdel finnes målet om å 
være en landsledende kunnskapsby i 2030 - men i det 
fysiske miljøet synes ikke dette. Det finnes et potensiale 
i å synliggjøre og dyrke det innovative og lærende i det 
fysiske miljøet og i byutviklingsprosesser.

Sagatun - landets første folkehøgskole og i 2030 skal 
Hamar være etablert som landsledande kunnskapsby

Skolene utenfor 
sentrum er grunnen 
til det familievennlige, 
men flere skolemiljøer 
har behov for 
opprustning, og 
sentrum savner skoler 
for barn

Høgskolen og studentantallet vokser, men 
studentene er ikke synlige i sentrum, og 
mange bor på andre steder. Det finnes et stort 
potensiale i å styrke Hamar som studentby 
slik at det får et sterkere avtrykk i det fysiske 
miljøet og i bylivet, men også å koble sterkere 
bånd mellom utdanning, start-ups, innovasjon 
og entreprenørskap.

Innen byutvikling ble Hamar kjent som 
innovativt med Dream Hamar, men har 
eksperimenteringen stoppet opp?

www.dreamhamar.org

 Anno Domkirkeodden – DigitaltMuseum
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Konsentrasjon 
av innovative 
virksomheter i 
Campusområdet, 
men koblingene til og 
fra sentrum er idag 
utydelige. Koblingene 
behøver å styrkes og 
bli attraktive gå-
miljøer.

Hamarsinger er naturligvis ikke bare en type 
mennesker, men om man utelukkende så på hvilke 
bilder som hamarsinger løfter fram på Instagram, 
så er sport (spesielt lagsporter) og arrangementer 
dominerende blant fotografier av aktiviteter. Innen 
matfotografier er dessert og kaffe det vanligste.

• Natur synes mest!

• Arrangementer relaterer seg mye til musikk

• Lagsporter

• Innen mat er dessert & kaffe vanlig!

Hamarsinger i sosiale medier - naturelskende, 
sportslige og musikalske livsnytere

Innovative foretak i sentrum, med f.eks. spillindustri og 
regionsutvikling i Park, men virksomhetene synes ikke 
utenfra.

(3)

(3) (3) (3)
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"Nærhet til ski 
oppe i Åsa!"

"Foredle 
perlen som er 

Ankerskogen! "

"Alléene som 
samspiller 

fint med 
gatestrukturen"

"Det finnes et 
mangfold i Hamar 

- fjell, sjø, by og 
sentrum "

Utdrag og sitater fra Bylabs dialogprosess, 
intervjuer, og Workshop med politikere, 
ressursgruppe og Hamar kommune
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Natur & 
landskap

"Stien langs 
Mjøsa er en 

identitetsskapende 
kvalitet "
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Hamars identitet er veldigt sterkt koblet til natur og 
landskap og har vært det i alle tider. Hamars plassering 
er styrt av landskapsmessige forutsetninger. Mjøsa har 
vært en viktig infrastrukturakse i alle tider. Åker gård 
som allerede på 400-talet var et maktsentrum og et 
høvdingsete i vikingtiden, ble opprettet i Åkersvika ved 
knutepunktet mellom Flagstadelva, Svartelva og Mjøsa.
Når Hamar som by siden ble opprettet i 1849 
ble plasseringen bestemt av både de historiske 
bosetningene - Åker gård og middelalderbyen på 
Domkirkeodden - men også av den strategiske 
plasseringen for en havn som skaper mulighet for 
handel via Mjøsa. 

Hamars topografi bidrar sterkt til byens karakter, og 
skaper vyer ut over både landskap og hustak. Furukoller 
bidrar også till særpreget og er et viktig naturelement 
i bymiljøet. Helt overordnet skaper landskapet en 
amfi-form mot Mjøsa. Kvadraturen orienterer seg imot 
og er plassert i forhold til Mjøsa - gate-griddet ligger 
vinkelrett på kysten/vannet. I sampill med terrenget 
betyr dette, at alle gatene orienterer seg og formes i 
relasjon til Mjøsa. 

Tidslinjen løfter noen av de identitetskapende 
kvalitetene som bør bevares, samt forteller om 
drømmene om en enda grønnere by som er enda bedre 
koblet til naturen.

Natur og landskap/herlighetsverdier

Identitetsskapende landskapskvaliteter i 
fortid - nåtid - fremtid

Fortid

Hamars lange strandlinje har 
endret seg over tid, og byr på en 
rekke ulike opplevelser

Sverre Pedersens berømte 
sommerfuglplan gjorde bruk 
av topografi og å dra naturen 
inn i byen

Å bevege seg ved og langs Mjøsa 
er viktig og karakteristisk

Vyer mot (og fra) Mjøsa er 
en spesiell opplevelse

Skibladner - en del av Hamars identitet

Kvadraturen - siktlinjer 
mot Mjøsa

Fortid
Mjøsa, den gode 

jordbruksjorda og 
topografien har 

påvirket hvordan 
Hamar som by 

vokste fram

Materiale som ligger som grunnlag for tidslinjen er innsamlet 
ved workshop i Hamar i januar 2020 (se s. 5)  

(4)

Mittet & Co A/S 
Anno Domkirkeodden – DigitaltMuseum

Hamar Stiftstidende 
Anno Domkirkeodden – DigitaltMuseum

Norsk Klisje No. 233 - Anno Domkirkeodden – DigitaltMuseum

Stousland, G.J. 
Anno Domkirkeodden – 

DigitaltMuseum
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FremtidNåtid

Nye rekreative steder som f.eks. lokker 
barnefamilier og oppmuntrer til lek og aktivitet

Fortsett å utvikle de flotte 
parkene og beplantningene 
som smykker i byen!

Fortsett å skape flere 
grønne bakgårder og 
tilgjengelige grønne lunger 
i sentrum

Rekreative aktiviteter på 
Mjøsa er en viktig kvalitet

By på flere uteaktiviteter i 
byen, året rundt!

Mulighet til å bruke tid i naturen 
året rundt

Utvikle parkene videre som 
rekreative rom med aktivitet 
- tenk gjerne kreativt og 
nyskapende.

Arbeid med kultur i 
naturen, med kunst i 
naturlandskapet.
Sikre god skilting til 
naturen fra byen.

Arbeid med tiltak for 
bærekraft

Nåtid
Naturen rundt 

byen er viktig for 
rekreasjon og nye 

steder ved vannet har 
kommet til 

Fortsett å gjøre Hamar 
levende langs hele 
strandlinjen, tilgjengelig for 
alle, attraktiv og trygg.

(1)

Fremtid
I fremtiden ønskes  et 

grønnere sentrum, 
fortsatt fokus på 
strandlinjen og 

enda bedre tilgang til 
naturen!



5 min
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Åkerlandskap

Åker gård

Domkirkeodden

Furuberget

Ankerskogen

Klukhagan

Unike rekreative 
områder tett på og 
omkring byen.

Hamar- 
landskapet 

rundt  
= et 

halvmaraton

Temakart Natur og landskap

5 min gange til natur

5 min gange til bydelspark/
grønn skolegård

Natur- eller rekreativ 
destinasjon (eksempel)

Parker, grønne områder, 
sport og idrett

Skog

Åkerlandskap

Grønne boligområder

Alléer (eksempler)
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Mangfoldig landskap tett på Hamar by - kort avstand  till ulike 
typer av natur; sjø, kulturlandskap og fjell.

Øverst: Topografien skaper utsikter over landskapet og 
Mjøsa, her fra Vangsåsen som ligger som en terskel mellom 
åkerlandskapet og fjellet. Nederst: Det bølgende åkerlandskapet 
har sterk karakter og byr på en annen opplevelse.

Landskapet har gitt Hamar sin 
beliggenhet og er en stor del av 
byens identitet

Hamar har en sterk naturidentitet

God tilgang til natur - men det 
finnes behov for å koble sterkere

Byparkene spiller en stor rolle for 
den rekreative 5-minuttersbyen

• Stort, luftig og åpent landskap - godt for jordbruk 

• Dalførene og Mjøsa er og har historisk vært 
transportruter - landskapet gjør Hamar til et 
knutepunkt

• Sterke rekreasjonsverdier ute i landskapet

• Mangfoldig landskap skaper rike naturopplevelser 
nært byen.

• Selv i byen finnes natur integrert i form av f.eks. 
Ankerskogen og furukoller bevart i bymiljøet.

• Lang "naturkant" (byens grense mot Mjøsa, skog 
og åkerlandskap) i lengde av et halvmaraton, men 
det finnes savnede eller brutte koblinger både langs 
Mjøsa og langs andre naturområder

• Mange i Hamar har maks. 5 min gange til naturen 
utenfor bymiljøet i Hamar. Om man medregner 
Hamars byparker har de aller fleste i Hamar 5 min 
gange til et grøntområde. 

• Selv om naturen er tett på, så finnes det et behov for 
å styrke forbindelsene bedre til naturen rundt byen og 
oppgradere de bynære parkene

Grønna lunger, byparker spiller en viktig rolle for at mennesker 
skal ha nær tilgang til grønne arealer, men flere bynære 
parker som f.eks. Hamar Park og Ankerskogen kan med enkle 
virkemidler vedlikeholdes bedre og opprustes med f.eks. 
belysning og programmering.

(1) (1)

(1)
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Natur dominerer i 
sosiale medier
Naturen er veldig viktig for de som bor 
i Hamar, det fremkommer i mange 
innbyggerdialoger og analysen av bilder 
postet på Instagram viser at så mye som 
3/4 av alle poster som er merket med 
#Hamar relaterer seg til temaet natur. 
Mange av disse er postet i omlandet til 
selve byen Hamar, men viser hvor viktig 
naturen er i folks bilde av stedet og 
området Hamar.

Hamar er natur

av #Hamar viser

natur og 
landskap

3/4

Bynatur forsterker 
Hamars identitet 
Bynatur kan forsterke opplevelsen 
av Hamars urbane og historiske 
bystrukturer, men mange opplever 
sentrum som grått.

• Alléer forsterker historiske siktlinjer

• Triangelparker forsterker den 
historiske kvadraturen

• I flere gaterom finnes det ikke noen 
kontakt med natur eller grønne 
elementer 

• Mange gårdsrom i Hamar brukes til 
parkering

• Store overflater brukes til 
bakkeparkering, spesielt langs 
Hamars entrémiljøer; som Vangsvegen 
og Stangevegen.

Byparker i triangler styrker kvadraturens 
karakter (Strandgateparken, Triangelparken, 
Stasjonsparken, Bryggeriparken).

Forholdet til Mjøsa er også tydelig representert 
i sosiale medier.

Gårder som har grønnstruktur og brukes 
til opphold kan tilføre store grønne og 
klimabeskyttende kvaliteter til kvadraturen.

Alléer forsterker opplevelsen av gatestrukturen 
og av siktlinjer.

Naturbilder er også "most liked"

(3) (3)
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Kvartalsby + Hageby = Hamar
Ingeniør Røyem tegnet Hamars karakteristiske 
kvartalsplan med gatene som orienterer seg mot 
Mjøsa. Sverre Pedersen utarbeidet på 1920-tallet en 
byplan, som bygde videre på kvartalsstrukturen og 
byens orientering mot Mjøsa, men med et fokus på byen 
i samspill med natur og topografi og å ta inn naturen 
i byen. Begge disse historiske planene har satt sitt 
tydelige avtrykk på hvordan Hamar oppleves idag og er 
en viktig bakgrunn for Hamars identitet. Kombinasjonen 
av kvadraturens urbane karakter og "hagebyen" 
som fletter seg sammen med kvartalsstrukturen 
skaper unike miljøer der det urbane og naturen 
er i fint samspill. Ulike grader av reguleringer har 
påvirket utviklingen - med færre reguleringer utenfor 
kvartalsbyen/bygrensen har bebyggelsen i hagebyen 
kunnet vokse mer organisk.

• Historisk viktige planer legger grunnen for Hamars 
identitet som både urban by og natur-by.

• Kontrast mellom hageby og kvartalsby.

• Hageby og kvartalsby fletter sammen.

• Kombinasjonen av grønn villabebyggelse som 
inordner seg i en kvartalsstruktur skaper en 
intressant kombinasjon av urbanitet og natur, synlig 
f.eks. i Østbyen og på Ankerløkka.

Kvadraturen - Ingeniør Røyems 
kvartalsplan. 

Ankerløkka - her møtes kvartalsstruktur 
og hageby.

Kvartalsbyen og hagebyen møtes i visse områder og overlapper. Her kan vegstrukturen følge kvartalsstrukturen mens 
husene er villaer med hager, i alt kan et kvartal bestå av en miks av villaer med hage og deler av kvadratur (s. 39). 

Hagebyen og Pedersens byplan 1920-talet.

(1)
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Mjøsa

Sikt til Helgøya & Nes

Parkgata

Hamar park

Koigen
Østbyen

Briskeby
Stadion

Ankerskogen

Åkersvika Naturreservat

Sentrum

Sikt til Helgøya, Nes, 
Skreia & Toten

Kulturlandskap med 
turveier

Hamars møte med Mjøsa

Visse steder har vyer mot 
Mjøsa i to retninger

Viktige siktlinjer både fra byen 
til Mjøsa, men også fra Mjøsa til 
byen. Domkirka, Nestlé-pipa og 
Ankerskogen er markante bydrag 
fra Mjøsa

Topografien forsterker  
orienterbarhet og 

bevisstheten om i hvilken 
retning Mjøsa er

Siktlinjer

Aktiv bykant mot Mjøsa

Inaktiv bykant mot Mjøsa

Hagekant mot Mjøsa

Parker & Grønne områder

Skog

Grønne boligområder

Alléer (eksempler)

Kant savnes helt 

Illustrasjon:
 Stedsanalyse Banenor

https://www.pxfuel.com/en/free-
photo-xhega
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Mjøsa etablerer en sterk 
sentrumskarakter 
Mjøsa er en stor del av hele Hamars 
identitet og tilfører sentrum store 
kvaliteter og en helt unik opplevelse. 
Gjennom vyer, "mjøsgløtt", og det magiske 
"mjøslyset" er Mjøsa nærværende i byen. 
Mjøsa tilfører store rekreative kvaliteter 
til sentrum både på vannet og grønne 
arealer som Koigen og Tjuvholmen. 
Men jernbanen utgjør en fysisk barriere 
og parkerte biler har fortsatt den beste 
utsikten i hele Hamar. Mjøsa er veldig 
framtredende i sosiale medier. 

Mjøsa tilfører Hamar en helt unik identitet

Byen møter Mjøsa på ulike 
måter
Bykanten mot Mjøsa markerer seg tydelig 
i byens sentrale deler, men på ulike måter. 
Kvadraturen langs Strandgata møter 
Mjøsa med en stolt og aktiv fremside, 
mens de langs Skappels gate savner 
entréer i gateplan. Langs Stangevegen 
langs Østbyen finnes store villaer, men 
iblant hull og baksider. På utsiden av 
jernbanen finnes utenom Esperns 
historiske industribygninger bare enkelte 
mindre bygninger. Fortsetter man vestover 
så møter Nedre Storhamar vannet med en 
skogskant.

Noen av byens mest elskede steder 
ligger ved Mjøsa. Koigen hade like mange 
oppholdsaktiviteter en høstdag som Torggata

Kvadraturen har en tydelig “bykant” og 
fremside mot Mjøsa med stolte fremsider og 
artikulert arkitektur.

Østbyen har i visse strekk en ufullstendig 
kant og bygninger som på uverdig vis vender 
siden eller ryggen til. Men her finnes også 
store villaer med den historiske hagekanten 
mot gaten. Dog skjemmes den ofte av en rad 
parkering.

Den nye "bykanten" langs den vestre delen av 
kvadraturen savner entréer og har ikke samme 
stolthet og fremsider mot Mjøsa 

Det er ikke bare siktlinjene og "mjøsgløtt" som 
tillfører byen kvaliteter, lyset er helt spesielt og 
skaper en unik atmostfære i sentrum

Men bilene har den aller beste utsikten i 
Hamar på Åttemetersplanet, det mest sentrale 
området ved Mjøsa. 

(1)



Utdrag og sitater fra Bylabs dialogprosess, 
intervjuer, og Workshop med politikere, 
ressursgruppe og Hamar kommune
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"Perfekt 
størrelse på en 

by!"

"Hamars 
gatenettverk 

er en fantastisk 
opplevelse"

"Bebyggelse med 
sterk karakter "
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Bystruktur & 
bygd miljø

"Kvadraturen gir 
identitet - alle 

gater peker mot 
Mjøsa! "



(1)

(1)
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Bystruktur og bygd miljø

Identitetsskapende bykvaliteter i 
fortid - nåtid - fremtid

Bystruktur handler om Hamars ulike 
bebyggelsestrukturer og deres ulike identitetsskapende 
kvaliteter og om menneskenes opplevelse av det bygde 
miljøet i øyehøyde. 

Fokus ligger på hvordan ulike bystrukturer interagerer 
med gater og plasser. Bygningers kanter og hvilken 
opplevelse og karakter de skaper er en viktig 
parameter. I sentrale Hamar skaper kvartalsstrukturen 
en unik opplevelse, men byen består av flere ulike 
strukturer som bidrar med ulike kvaliteter. Temaet går 
ikke dypere inn i områdenes eller bygningers historie og 
berører heller ikke kulturminneklasser.

Mye av Hamars identitet idag kan knyttes til 
bystrukturer som har blitt etablert i historisk viktige 
byplaner. Tillegg kan forsterke eller svekke disse 
bystrukturene. Fortid, nåtid og fremtid skaper sammen 
byens identitet. 

Materiale som ligger som grunnlag for tidslinjen er innsamlet 
ved workshop i Hamar i januar 2020 (se s. 5)  

Fortid

Bebyggelse med sterk 
karakter

Arkitektoniske kvaliteter som de brutte  
og ofte markerte hjørnene

Bebyggelse vi vil ta vare på - 
Hamarhusene representerer 
en byggeperiode i årene etter 
Hamars opprettelse, og er 
tilpasset kvartalsstrukturens 
skala. De forekommer gjennom 
sentrum og bidrar sterkt til 
byens identitet 

Ingeniør Røyems kvartalsplan Kvadraturen 
- alle gater orienterer seg mot Mjøsa

Bystruktur i samspill med topografi og natur 
i Pedersens Sommerfuglplan fra 1920-tallet

Fortid
Bystruktur og 

bebyggelse med 
sterk karakter og 

rik historie



(3)

(1)
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FremtidNåtid

Bakgårdene som steder for 
mennesker

Historisk og moderne identitetsmarkør

Studentersamfunn

Nye “identitetsmarkører” 
kommer til

Aktivt bakkeplan som styrker 
bylivet og hjelper til å aktivere 
gaten

Gode lysforhold i 
byrommene

Nye boliger tilrettelagt for 
hagebruk

Aktive kanter av ulike typer på 
ulike strekker

Bevar skalaen med 4 etg. i kvadraturen

Nåtid
Aktivering av 
bygninger og 
byrom og nye 

identitets-
markører

Fremtid
Ta vare på Hamars 

DNA og sikre et godt 
bygd miljø å bo i og 

jobbe i
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Disen

Børstad

Rollsløkka

Johannesenløkka

Åker gård

Tjuvholmen

Domkirkeodden

Sagatun 

Ankerløkka

Kvartalsbyen

Østbyen

Nedre Storhamar

Øvre Storhamar

Bondesvea

Jønsrudløkka

Ajer

Prestrud

Martodden

Solvang

Ankerskogen

Briskebyen

Temakart/ Bystruktur og bygd miljø 

Kilder: Banenor, Kommuneplanens arealdel 2011-2022

Villabebyggelse“Hageby”
Oftest eneboliger i 1-3 
etasjer

Gruppebebyggelse. 
Rekkehus, 1-3 etasjer på 
egen parsell

Blokkbebyggelse. Boliger 
med felles inngang, blokker. 
Ikke egne parseller

Verksted og 
industribebyggelse. 
Næringslivsbebyggelse

Kvartalsby - ofte bygning ut 
til fortauet, 62,75x62,75 m 
kvartaler

Kvartalsby - blandet kvartal. 
Miks av kvartalsby ut til kant 
og frittliggende bygninger

Eksempler på identitetsmarkører



(3)(1)

(1)

(3)
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Identitetsmarkører 
er mye mer enn 
landemerker
Hamar har spennende kulturhistoriske 
lag, og i byen finnes både mer og mindre 
synlige identitetsmarkører som forteller 
om Hamars historie og identitet, skaper 
orienterbarhet og markerer siktlinjer og 
vyer i byen. 

Det er ikke bare bygninger som anses å 
være klassiske landemerker som skaper 
identitet i en by. Ulike aspekter kan 
definere en identitetsmarkør; det kan 
være historie, funksjon, arkitektonisk 
uttrykk, landemerker, en gruppe 
bygninger eller spesielt miljø. Visse 
bygningerer er identitetsmarkører 
på flere ulike måter, f.eks. både som 
arkitektonisk uttrykksfull bygning og 
som kulturhistorisk verdifull.

Temakartet over Bystruktur og bygd 
miljø løfter fram noen eksempler på 
identitetsmarkører i Hamar.
Temakartet er ikke en analyse av 
kulturhistorisk verdifulle bygninger.

Eksempler på identitetsmarkører:
• Kulturhistorisk verdifulle bygninger og miljøer (f.eks. 

kvadraturen, Bryggeriet, Domkirkeodden, Briskebyen m.fl.)

• Nabolagsmarkører typiske eller viktige bygninger/miljøer 
for et nabolag (f.eks. Sagatun, “De 7 søstre” i Briskebyen)

• Landemerker (kirketårn, markerte vyer) 

• Ikoner og enkeltbygninger (Vikingskipet, Rådhuset)

• Viktige offentlige funksjoner eller steder (Kulturhuset, 
stasjonen, Briskeby stadion, Stupetårnet)

Identitetsmarkører i Hamar

Lange siktlinjer 
og fondbygninger 

av ulike typer - 
ikoniske kirketårn 

og kvadratur

Mange 
identitetsmarkører 

kommer tilbake 
gang på gang i SoMe,     

f.eks. Stupetårnet
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Bystruktur styrer 
bevegelsesmønster og danner 
gaterommets karakter
Hamars ulike bystrukturer skaper gatenettverk med 
ulik grad av finmaskethet - størrelse på kvartal - hvilket 
skaper ulike forutsetninger for å bevege seg i byen og 
bidrar sterkt til et områdes identitet. Finmasketheten 
i kvadraturen skaper både god tilgjengelighet for 
fotgjengere med kort gangavstand og bidrar til 
opplevelsen av en urban, sentral bydel. 

Opplevelsen av urbanitet i gaterommet skapes også 
i høy grad av opplevelsen i øyehøyde og hvordan 
bygningene møter gaten. En gate med samme grad 
av integrasjon kan således oppleves mer eller mindre 
urban helt avhengig av hvordan bygningene er plasserte 
mot gaten og om de vender fremsider eller baksider 
mot gaten.

Gaterommet er toneangivende for bydelsidentiteten

"Jo varmere farge, det mer integrert og sentralt 
er et element. Gater og elementer som er 
sentrale, hvor man i en bystruktur finner 
funksjoner som tjener allmenheten, blant annet 
fordi det er her man har størst potensiale for 
å nå flest mennesker og det er her man har 
størst potensiale for synergi, bør derfor ligge der fargen er varmest. Kartet viser 
at kvartalstrukturen i dagens sentrum er sammenkoblet i en bymessig og sentral 
bystruktur.  Mot periferien er veinettet grovmasket og mindre sammenkoblet. "  
Kilde diagram og sitat: Stedsanalyse Banenor - Space Syntax

Kvadraturens finmaskethet og gater med høy integrasjon (rød) 
samt bygninger som definerer gaterommet styrker opplevelsen 
av en urban sentral bydel.

En gate med middels høy grad av integrasjon (gul) er ikke alltid 
en gate som oppleves urban, det handler mer om hvordan 
bygningene møter gaten.

De fleste av gatene med lav grad av integrasjon (blå) finner man 
ute i bydelene utenfor sentrum. Her er finmasketheten ikke like 
stor og behovet for smettveger større for at de som går og sykler 
skal slippe omveger.
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Kvadraturens kvaliteter handler om mer enn høyder

Byplanen for Hamar fra 1848 var basert 
på dimensjoner som ble vurdert til å 
passe en mellomstor by. Kvartalene ble 
planlagt til 100x100 alen og er idag ca. 
60-64 m. Gatebredden inne i kvadraturen 
er ofte 12-13 m. Historisk skulle høyden 
være 2 etasjer pga. brannsikkerhet, 
men varierer idag for det meste mellom 
3-4 etasjer, med noen unntak. Selv 
om kvadraturen markerer seg tydelig 
med sin tydelige kvartalsstruktur, så er 
forskjellene i kvalitet i øyehøyde store 
mellom den østre og vestre delen av 
kvadraturen.

Østre del av kvadraturen viser frem 
mange grunnleggende kvaliteter 
som ikke bare handler om høyde og 
kvartalsdimensjoner, men også om 
aspekter som vertikal inndeling (flere 
bygninger i hvert kvartal), detaljering og 
artikulert første etasje med entréer og 
utadvendte funksjoner mot gaten. 

Vestre del av kvadraturen følger 
kvartalsstrukturens dimensjoner og 
høyder, men flere nye bygninger og 
kvartaler følger ikke de prinsippene som 
gjør kvadraturen attraktiv i øyehøyde. 
Her finnes bygningsenheter av stor skala 
innenfor hvert kvartal og mange inaktive 
første etasjer og baksider mot gaten.

Variasjon, vertikalitet og sokkeletasje
Attraktivt i øyehøyde med artikulert sokkel og 
aktiv første etasje, høy detaljrikdom og ofte 
mange entréer mot gaten. Et kvartal utgjøres 
av flere bygningsenheter, noe som skaper 
vertikalitet og variasjon i øyehøyde.

Finmasket og tydelige fremsider
I den østre delen kan man se at de fleste 
kvartalene inneholder flere ulike bygninger, og 
entréene vender ut mot gaten som skaper en 
tydelig fremside og et gårdsrom som blir en 
beskyttet semi-privat innside.

Utydelige frem- og baksider
Flere nybygde kvartaler i den vestre delen 
av kvadraturen har entréer fra gården og 
gjenomtrengelige kvartaler som gjør det 
utydelig hvilke rom som er "alles", "vårt" og 
"mitt" (offentligt, semi-privat, privat)

Hamar-hjørne og detaljering
Med hensyn til sikt skulle hjørnene være 
brutte. Disse markerte, brutte hjørnene, 
ofte med entré på hjørnet, bidrar sterkt til 
kvadraturens identitet. Mange bygninger 
har høy grad av detaljer som stimulerer 
menneskesinnet.

12 m
62 m

12 m

62 m

Blanke, inaktive første etasjer
Flere kvartaler i den vestre delen vender 
baksiden ut mot gaten og entréene inn mot 
gården. Dette skaper mange blanke første 
etasjer som gir et dødt inntrykk og gjør det 
mindre attraktivt å bevege seg langs dem.

Uten samspill med topografi
Flere bygninger tilpasser seg ikke topografien 
som er et kjennetegn for Hamars identitet i 
kvadraturen.
Uten vertikal inndeling og variasjon innenfor 
kvartalet oppleves en 4-etasjes bygning som av 
mye større skala enn sine 4 etasjer.
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Vangsvegen - en reise 
gjennom Hamars ulike 
bystrukturer
Vangsvegen er en viktig innfartsveg og 
entré til Hamar både idag og historisk, 
men viser idag ikke fram Hamars 
beste side, miljøet langs Vangsvegen 
oppleves anti-urbant da mange 
bygninger trekker seg tilbake eller 
vender ryggen til. Store parkeringflater 
foran storskala-bebyggelse dominerer 
opplevelsen. En reise langs Vangsvegen 
er en reise gjenom Hamars ulike 
bystrukturer - fra vann til vann gjennom 
småskalabebyggelsen i Disen og 
Briskebyen som idag vender ryggen til 
vegen med støyskjermer, forbi stadion 
og videre forbi storskala-handels- og 
næringsmiljø med mye bakkeparkering, 
via CC Hamar og viktige institusjoner 
med uttrykksfull arkitektur, et glimt av 
hagebyens vakre villaer for å videre løpe 
gjennom kvadraturen med sine definerte 
gaterom for å til sist dykke under 
jernbanen for å møte Mjøsa.

Området har ikke bare byutviklings-
potensiale med mange hull å fylle, 
men også potensiale til å skape en mer 
attraktiv velkomst og fortelle historien 
om Hamars mangfold av bystrukturer.

Storskala-bebyggelse (høyde, volum eller 
fotavtrykk) som agerer anti-urbant og drar seg 
bort fra vegen. Store flater for parkering skaper 
potensiale for byutvikling

Det historiske Hamar og institusjons-Hamar 
viser seg langs Vangsvegen

Selv etter oppgraderingen av Vangsvegen med 
nye fortau og sykkelbaner er opplevelsen et 
bildominert miljø.

Vangsvegens mange ulike ansikter
Siktlinje og kobling 
Disen allé

Småhusbebyggelse har 
fått beskytte seg med 
støyskjermer

Nytt kvartal 
på veg

Hovedvegskryss 
Ringgata-Vangsvegen

Smett gjennom 
stort kvartal

Flater langs Vangsvegen 
uten bebyggelse

Fra vann til vann - fra 
Åkersvika til Mjøsa

Den grønne 
plassen foran CC 
Hamar bygger 
bro mellom 
hagebyen og 
småhusbyggelse

Ulike 
bystrukturer 

går på tvers av 
Vangsvegen langs 
dens ulike deler 
og skaper ulike 

opplevelser
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Blandet kvartal - 
Kvadraturens wannabe 
med helt unik karakter
De blandede kvartalene i f.eks. Østbyen 
og på Ankerløkka innordner seg i 
kvartalsstrukturens gatestruktur mens 
bygningene er en blandning av deler 
av hus langs gaten og frittliggende 
bebyggelse, ofte villabebyggelse. Disse 
områdene har en helt unik karakter og 
viser fint hvordan flere av kvadraturens 
prinsipper kan overføres også til andre 
typologier. 

Karakteristiske Hamar-hjørner
Iblant utgjøres hjørnene av en "kvartalsdel" 
som går ut til gaten.

Blandet kvartal på Ankerløkka

Byen på en av Hamars høyder
Briskebyen vokste sporadisk utenfor bykanten 
der reglene var mindre strikte. Liten skala og 
bevarte uthus skaper identitet og enhetlighet. 
Opplevelsen av å være på en høyde skaper 
karakter. 

Hagebyen - Et mangfold 
av identiteter
Hvert nabolag som ligger rundt om 
Hamar sentrum har en helt egen 
historie og unik identitet. Områdene kan 
ha skiftende gatestruktur og topografi 
og ulik karakteristisk bebyggelse som er 
tidstypisk for området. 
Å bygge videre på de ulike karakterene 
beriker Hamar som en by med et 
mangfold av opplevelser og karakterer

Kartutsnitt fra Disen

Hagebyen og det blandede kvartalet

Fletting av strukturer - Hagebyen som 
innordner seg kvartalsstruktur. Store urbane 
villaer som møter gaten på Ankerløkka.

Sagatun og Vestbyen De hvite stakittgjerdene 
i Hamar, en fin kvalitet og skaper tydelige 
grenser mellom gate og tomt. 

(1)(1)

(1)
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Anbefalinger

Hamars DNA
Hamars arkitektoniske DNA

1/ Kvadraturens 
gylne prinsipper

Mangfold av møter 

2/ Hamar sentrum 
innlandets urbane 
møteplass

Byen møter vannet

4/ Hamar byen ved 
Mjøsa, på ordentlig

Livskraftig lokalt hverdagsliv 

3/ Sterke bydeler og 
bydelsnoder

By og natur i samklang

5/ Natur + urbant = 
Naturbant Hamar

Byutvikling med lokale kvaliteter

6/ Hamar 
- et mangfold av 
identiteter
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Hamar 
Sentrumsplan
2020

Hamar 
Byromsplan 
2013

Anbefalinger  
Styrk Hamars DNA
Hamar er en ambisiøs by, hvor mye har skjedd de siste 
10-15 årene, der flere av anbefalingene og strategiene 
fra Hamar Byromsplan fra 2013 har blitt implementert. 
Hamar står ikke stille, men har en rekke ambisiøse mål 
for utviklingen de kommende år. 

Anbefalingene i stedsanalysen beskriver forslag 
på prioriteringer av tiltak for å ytterligere styrke de 
identitetsskapende kvalitetene som finnes i Hamar idag 
og som støtter:

• Strategier og tiltak i Hamar Byromsplan fra 2013 
som fokuserer på de helt sentrale delene av Hamar 
sentrum

• Klimavennelig mobilitetsstrategi for Hamar 

• Utforming av en sterk, modig og handlekraftig 
sentrumsplan 2020 som skal klare å styre og definere 
framtidige kvaliteter i byutvikling innenfor et utvidet 
sentrumsområde

• Visjonen om at Hamar skal bli Innlandets urbane 
hjerte 2030 og de fem målene som er beskrevet i 
kommuneplanen:

I 2030 er Hamar

1. Den viktigste byen i og for Innlandet

2. En kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud, 
rikt næringsliv og stor innovasjonskraft

3. En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve 
miljøvennlig

4. En av landets beste kommuner for barn og ungdom

5. En trygg og inkluderende kommune med rom for alle



43 |Gehl — Making Cities for People

Hamar Innlandets 
Urbane Hjerte
2030
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Kvartalsstrukturen er sterkt identitetsskapende for Hamar. Kvadraturen 
inneholder DNA-nøkler til Hamars identitet som også kan brukes i 
byrområdene med helt annen bystruktur enn kvartalsstruktur. Det handler 
ikke bare om en viss bygningshøyde, men i like høy grad om bygningenes 
utforming og hvordan de aktiverer og støtter bylivet og skaper trygge og 
attraktive offentlige rom og gater. For bebyggelse innenfor kvadraturen bør 
alle disse kvalitetene fremheves og være sterkt tilstede. Bebyggelse som 
grenser til kvartalsstrukturen skal utformes med hensyn til kvadraturens 
grunnleggende kvaliteter og byområdene utenfor sentrum kan adoptere 
prinsippene til en annen kontekst, men med ambisjonen om å oppnå samme 
kvalitative resultat.

Hamars arkitektoniske DNA

1/ Kvadraturens gylne 
prinsipper

A/ Aktivt møte mellom 
bygning og gate/plass

• Bebyggelsen skal møte gaten med 
framsider og entréer (alternativt 
stakittgjerder eller hekk i 
villabebyggelse)

• Ingen døde/blinde første etasjer

• Definisjon av bruk og størrelse på 
kantsoner innenfor sentrumsområdet

• Tydelig avgrensning og prioritering 
av ulike funksjoner i førsteetasjene i 
sentrum

• Bystruktur som viser tydelighet i hva 
som er offentlig - felles - privat

B/ Bebyggelse med 
kvaliteter i øyehøyde 

• Vertikal inndeling av bygninger og 
innenfor hvert kvartal

• Markert sokkeletasje med detaljering 
og stimuli av sinnet i øyehøyde

• Markering av bygninger som 
avslutninger på visuelle siktlinjer 

• Kartleggning av viktige 
identitetsskapende kvaliteter som 
f.eks. Hamar-hjørner og funksjoner og 
kvalitet i førsteetasjene 

C/ Attraktiv 
"gateromsskala"

• 4 etasjes-skalaen innenfor 
kvadraturen gir en god gateromsskala 
og bør være den veiledende skalaen i 
sentrum 

• Ved høyere bebyggelse enn 4 etasjer 
bør markering og innrykk arbeides 
med, for å styrke gateromsskalaen

• Et kvartal inneholder flere enn én 
bygning

• Synlige tak og takavslutninger

• Mikroklima bestemmende for 
designgrep og høyder (sol, vind)

D/ Finmasket og gåvennlig 
bygningsstruktur

• Kvartalsstrukturens mål (ca 60 x60m) 
skaper en finmasket gatestruktur 

• Gang- og sykkelvennlige gaterom og 
bymiljøer; stimuli av sinnet, variasjon, “5 
km/t-skala” etc.

• Definerte gaterom og gater som også 
fungerer som byrom

• Tydelig hierarki av gatenes rolle i 
sentrum koblet til gatens funksjon, bruk 
og utforming



1000 stimuli 
per timme

1 stimuli varje
4 sekunder

5 km/h

72°

4 sekunder 4 sekunder 4 sekunder

45 |Gehl — Making Cities for People

Attraktivt i øyehøyde og 
gåvennlig miljø

1/ Himmelskala: (over 4 etasjer)

Inntrukne øverste etasjer (minimum 
1,2 meter innrykk) eller nedtrukket 
takavslutning og variasjon av material. 

2/ Gateskala: (fra 2 til 4 etasjer)  

Vertikal inndeling (ca. hver 20-30 meter) 
med variasjon av utforming/materiale etc.

3/ Øyehøydeskala: (Bakkeplan 1-2 
etasjer)

Høy grad av vertikal inndeling, detaljering, 
materialitet, kontakt mellom inne og ute 
samt mange entréer, ca. hver 5-10 meter 
(10-20 entréer per 100 meter) mot viktige 
strekninger og plasser

• Stimuli av menneskenes sinn når man beveger seg til fots; 
vertikal inndeling og detaljrikt i øyehøyde

• Skap finmasket nettverk av gater, strekninger og 
smettveger med 100x100 alen (ca 60 x 60 m) som 
retningslinje for ny bebyggelse

• Behov for variasjon og stimuli øker i øyehøyde.

• Det anbefales å holde fast ved 4-etasjesskala innenfor 
kvadraturen

• Hamars “gateskala” (4 etasjer) kan markeres og artikuleres 
også i områdene der man tillater høyere bebyggelse (f.eks. 
langs Vangsvegen) gjennom inntrukne etasjer over 4 etasjer 
eller artikulering av takavslutning
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Hagebyen

• Skape mulighet for 
fortetting med små 
tilbygg for utleie og 
hjemmekontor

• Smettveger for å øke 
finmasketheten

• Tydelige avgrensninger 
mot gate med grønn 
hekk eller stakittgjerde

Blokkbebyggelse

• Fortetting for å 
skape tydeligere 
offentlighetsgrader av 
utemiljøene “mitt” - 
“vårt”- “alles”

Kvadraturen

• Rendyrk kvadraturens 
gylne prinsipper og 
fyll igjen hullene med 
liv!

• Grønne gårdsrom og 
urbane kantsoner 
med mer grønt og 
program

Blandet kvartal 

• Fortett med de 
boligtypene som savnes i 
Hamar

• Bygg “kvartal” med 
kombinerte typologier 
som forholder seg 
til gaten; leiligheter, 
rekkehus, urbana villaer

• Integrer grønne 
elementer og muliggjør 
mindre, grønne forhager

Storby-Hamar 
(områdene med næring, 
storhandel og industri)

• Fortett med bygninger 
mot gaten for å skape 
attraktive gater og 
urbane kvaliteter

• Anvend gylne 
prinsipper som 
kvalitative retningslinjer

• Mulighet til mer 
plasskrevende 
virksomheter og 
funksjoner i "magen" 
på nye kvartaler

Før Hamars arkitektoniske DNA 
videre utenfor kvadraturen
Eksempler på retningslinjer for fortetting som 
bygger videre på kvadraturens prinsipper og Hamars 
arkitektoniske DNA tatt i bruk på ulike morfologier. 
Ved nybygging bør utbyggere kunne gjøre rede for 
hvordan den nye bebyggelsen relaterer seg til Hamars 
arkitektoniske DNA f.eks. gjennom:

• Redegjøring av hvordan førsteetasjen bidrar til byliv 
og en attraktiv opplevelse i øyehøyde - funksjoner i 
førsteetasjen, plassering av entréer, størrelse, type 
og utforming av kantsoner

• Redegjøring av offentlighetsgrader
• Redegjøring av hvordan bebyggelsens skala er 

tilpasset en god gateromsskala
• Redegjøring av mikroklima/klimakomfort (sol/

skygge/vind/termisk komfort)

Hage/innergård 

Eksisterende bygning

Fortetting/ny bygning
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Kvadraturens gylne 
prinsipper
Referanseeksempler & 
inspirasjon

1. Regulering og planlegging av 
kantsoner relatert til plassering, 
funksjoner og gateromshierarki

2. Vertikal inndeling av bygninger 
innenfor hvert kvartal; gang - og 
sykkelvennlig bymiljø “5 km/t-skala” 

3. Ved høyere bebyggelse markering av 
4-etasje med inntrukket etasjeplan 
eller nedtrukket takavslutning 

4. Aktivt møte mellom bygning og 
gate/plass, selv med funksjoner 
som boliger og kontor

5. Markert sokkeletasje med høy grad 
av detaljering og stimuli av sinnet

Hage/innergård 

Eksisterende bygning

Fortetting/ny bygning
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B/ Konsolider sentrum 

• Tydelig hierarki og prioritering av gater 
og møteplasser for ulike roller og 
klynger av funksjoner

• Hold på momentum og konsolider 
sentrum. Fortsett å foredle og forbedre 
kvaliteten på sentrums byrom og 
programmering av f.eks. Østre torg og 
Torggata 

• Fortsett å styrke de rekreative, lekne 
og kunstneriske byrommene; f.eks. 
Strandgateparken, lekenhet og ny 
belysning langs Torggata

C/ Fortett sentrum 
gjenom å knytte 
sammen
• Fokus på oppgradering og 

programmering av forbindelser i 
sentrum; Strandgata, Torggata, aksen 
Mjøsa-Høgskolen, Mjøsa-CC Hamar

• Forbedre gatekryss for gående og 
syklister

• Tilgjengelighet viktigere enn 
gjennomfart - reduser muligheten for 
gjennomfart med bil i sentrum

• Et mer utadrettet og sammenknyttet 
campusområde som blir en mer synlig 
del av Hamar sentrum

D/ Et regionalt 
tilgjengelig sentrum

• Styrk innfartsveger som attraktive 
gaterom og entrémiljøer til sentrum 

• Tydelig veghierarki med ulike vegtyper 
med ulike roller fra hovedveger som 
viktige koblinger for alle, til rolige 
oppholdsgater inne i bydelene

• Et sammanhengende, komfortabelt og 
trygt sykkelnettverk, hele året rundt

• Attraktive miljøer rundt kollektivtrafikk 
og god sykkelparkering

• Utvikle en parkeringsstrategi for å 
stimulere miljøvennlig mobilitet og et 
attraktivt sentrum

• Parkeringshierarki innenfra og ut, fra 
kort tid til lengre. Tilgjengelig parkering 
innen gangavavstand til kvadraturen, 
randsonen som langtidsparkering 

A/ Innlandets urbane 
sentrum setter møter i 
fokus 
• Møter mellom mennesker som 

drivkraft og mål for flere opplevelser i 
sentrum

• Fortett med større mangfold av  
opplevelser og funksjoner

• Fokus på mat, kultur og 
arrangementer som skaper felles 
opplevelser og fører mennesker 
sammen

• Møtet mellom næringsliv, gårdeiere og 
kommunen er sentralt for å gjøre en 
felles insats for å styrke sentrum

Mangfold av møter

2/ Hamar sentrum 
innlandets urbane 
møteplass

Flere av Byromsplanens strategier har blitt implementert, men 
enkelte er fortsatt ikke gjennomførte. Ytterligere konsolidering 
av sentrum kreves med et ekstra fokus på innsatser som 
støtter; tydeligere hierarki av gater og plasser for å skape sterke 
destinasjonsklynger av ulike slag (f.eks. kulturkvartal, handelsgate, 
spisesteder, innovasjonsklynge etc.), prioriterte strekninger for 
aktive første etasjer og tilblivelsen av en bra balanse av en blandet 
dagbefolkning (arbeidsplasser) og kveldsbefolkning (boliger) 



1. 2.

3. 4.

5.

Foto: https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-scmvs
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1. Møter med mat! Styrk mattilbudet 
i Hamar med større diversitet og 
lokalt matpreg med flere steder som 
kan brukes året rundt.

2. Stimuler mulighet for attraktive 
uteserveringer

3. Konsolider sentrum gjenom å 
fortsette å integrere program for 
barn og unge. Torggata behøver 
omsorg og både rekreasjon og 
handelsfokus

4. Kunst og kultur på gater og torg 
som drivkraft for et tryggere og mer 
opplevelserikt sentrum

5. Koble sentrum! Strandgata som 
bylivsgate og fokus på attraktive 
tverrkoblinger og innfartsveger. 

Konsolider sentrum til 
enda mer diversifisert 
tilbud

Innlandets urbane 
møteplass
Referanseeksempler & 
inspirasjon
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A/ 5-minutters-
bydeler med attraktivt 
hverdagsliv
• Definer områder rundt 

hverdagslivsklynger med ca. 5 min 
omkrets som prioritert for gang og 
sykkel

• Alle nødvendige hverdagsfunksjoner 
innenfor hver bydel eller lett 
tilgjengelig i bydelen ved siden av

• Utvikle bydelens karakter som bygger 
videre på nabolagenes identitet og 
historie

B/ Styrk bydelsnoder 
som lokale møteplasser  

• Definer og samle kreftene i klynger av 
hverdagsfunksjoner for å skape bedre 
forutsetninger for møter

• Skap eller oppgrader offentlige 
møteplasser koblet til 
hverdagsfunksjoner, f.eks. en del av en 
parkeringsplass foran matbutikken

• Oppgrader og vedlikehold 
hverdagsfunksjonene (skole, sport, 
fritid, samlingslokaler etc.)

Selv utenfor sentrum finnes behov for lokale møteplasser 
konsentrert rundt hverdagsfunksjoner som styrker den lokale 
identiteten, hverdagslivet og Hamar som 5-minuttersby. 
Satsingen på bydeler og bydelsnoder utenfor sentrum er ikke en 
motsetning til styrking av sentrum, men en komplementering da 
sentrum og bydelene har helt ulike roller. Å styrke bydelsnodene 
handler om å med enkle virkemidler gjøre bymiljøet mer attraktivt 
rundt hverdagslivet, på steder der mennesker allerede oppholder 
seg. Det handler også om å skape bedre forbindelser til og 
fra sentrum og bydelene, noe som styrker både livskvaliteten i 
byedelene og sentrum som destinasjon og møteplass for alle.

Livskraftig lokalt hverdagsliv 

3/ Sterke bydeler 
og bydelsnoder

C/ Bydeler som “slow & 
safe zones”

• Etabler trygge lokale nettverk som 
prioriterer gang- og sykkel innenfor 
hver bydel

• Muliggjør lokale plasser og gater 
med fokus på lek og opphold (f.eks. 
oppholdsgater)

• Definer prioriterte sykkelstrekninger 
til/fra sentrum og gangstrekninger 
som forbinder bydelsplasser på tvers 
av hovedveger

D/ Lokale samarbeid og 
forankring

• Involver arbeidsplasser, skoler 
og andre “eksterne” aktører i 
samarbeidet for å fremme sykling, 
gange og reiser med kollektivtrafikk

• Involver lokalsamfunn, foreningsliv 
og andre aktive i bydelene for å 
identifisere lokale behov og lokalisere 
innsatsene som får størst positiv effekt 
på livskvaliteten
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5-minuttersbydeler med 
attraktivt hverdagsliv
Etabler bydelsområder med 
hverdagsfunksjoner innenfor 5 
minutters gangavstand som muliggjør 
attraktivt lokalt hverdagsliv. Definer 
hvilke funksjoner som bør finnes 
innenfor hvert bydelsområde. Visse 
funksjonsklynger kan ligge på grensen 
mellom to bydelsområder, f.eks. skole 
eller større matbutikk, og fungere som 
sosialt integrerende funksjoner for ulike 
byområder.
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Bydeler som "slow zones" 
med bydelsnoder som lokale 
møteplasser
Bydelene behøver ikke nødvendigvis tilsvare 
nabolag eller skolekretser, men defineres mer 
utifra hverdagsfunksjoner og muligheter for å 
skape områder der man kan leve et hverdagsliv 
for det meste til fots eller med sykkel.

Innsatsene bør konsentreres der mennesker 
allerede oppholder seg mye idag og defineres i 
dialog med lokale eksperter; boende, foreninger, 
lokal næring, skole etc.

Innsatsene behøver ikke være store eller dyre, 
det kan handle om vedlikehold og enklere 
oppgradering eller etablering av små offenlige 
rom (f.eks. forvandling av 4 parkeringsplasser 
foran matbutikken til område for opphold), 
samordning og sambruk av områder f.eks. foran 
skolen eller sambruk av skolens lekeplass.

Trygge koblinger 
mellom bydelene, over 
hovedvegene

Bydeler med hverdags-
funksjoner innenfor 5 
min gangavstand

Primære sykkelveger langs 
innfartsveger til/fra sentrum

Grønne gang- og 
sykkelkoblinger

Trafikkdempede gater 
innenfor området, 
“oppholdsgater”

Offentlige rom og 
møteplasser koblet til 
hverdagsdestinasjoner

5 min

5 min

5 min

5 min

“Safe & slow zones” innenfor 
bydelen prioritert for gang og 
sykkel
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1. Møteplass foran matbutikken 
mellom entréen og 
parkeringsplassene

2. Møteplass foran skolen - samordnet 
med innsatser for trafikkdemping og 
trygge skoleveger

3. Sykkelparkering av høy kvalitet ved 
skoler og andre lokale møteplasser 
og målpunkter

4. Bussholdeplassen som lokal 
møteplass 

5. Trygge strekninger gjennom parker 
koblet til lokale lekeplasser og 
sportaktiviteter - sammenkoblede 
for å skape trygge forbindelser 
gjennom bydelene

Sterke bydeler og 
bydelsnoder
Referanseeksempler & 
inspirasjon
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Byen møter vannet

4/ Hamar byen ved 
Mjøsa, på ordentlig

A/ Aktivt Mjøsa og 
sammenbundet sjøfront

• Etabler en kontinuerlig gang- og 
sykkelsstrekning langs hele Mjøsa 
gjennom ulike områder og med 
destinasjoner med jevne mellomrom 
som "perler på en snor"

• Prioritering av rekreative destinasjoner 
og offentlig program langs Mjøsa

• Fokuser tidlig på sentrumsnære Mjøs-
forbindelser som f.eks. oppgradering 
av gang- og sykkelrute langs Brygga

B/ Mjøsa nærværende i 
sentrum 

• Respekter og dyrk siktlinjer og fysiske 
forbindelser mellom sentrum og 
Mjøsa

• Forvandle parkeringsarealer på 
Åttemetersplanet til nye rekreative 
byrom med paviljonger med offentlig 
program

• Byrom og eventuell ny bebyggelse 
utenfor Hamars “bykant” ved Mjøsa 
skal tilføre hele Hamar nye kvaliteter 

• Forbedre koblinger til Mjøsa, 
f.eks. gjennom oppgradering av 
underganger, samt trafikkdemping 
og begrenset gjennomkjøring i 
Strandgata

C/ La ikke Mjøsa vente! 
Innovativ byutvikling

• Etabler og invester i midlertidige tiltak 
frem til ny stasjon og jernbane er 
ferdigbygd

• Styrk Hamar som innovativ 
byutviklingsby gjennom (å fortsette) å 
satse på midlertidige tiltak der både 
nye løsninger kan testes, både hva 
gjelder prosesser, program og fysisk 
utformning

Mjøsa er en av Hamars største ressurser og det som gjør Hamar 
til et helt unikt sted. Å skape god kontakt med Mjøsa og utnytte 
arealene ved Mjøsa enda bedre enn idag, er kanskje en av 
Hamars største uutnyttede potensialer. Det kommer til å drøye 
mange år før Hamar står med et ferdigbygd dobbeltspor og ny 
jernbanestasjon, men Hamar har ikke råd til å vente så lenge på 
Mjøsa og bør allerede idag gjøre innsatser for å styrke kontakten 
med Mjøsa.
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1. 2.

4.4.

3.

1. Invester i langsiktige midlertidige 
steder nært sentrum langs Mjøsa med 
fokus på mat, sosiale steder, kunst 
og kulturtilbud slik at strandsonen 
oppleves mer som del av sentrum

2. Steder for sport, rekreasjon og fysisk 
aktivitet

3. Kontinuerlig offentlig strekning med 
sykkelveg og gangstrekning langs med 
hele Mjøsa

4. Etabler steder med god frekvens for 
ulike typer av pauser, opphold og hvile

Mjøsa kan ikke vente på 
Hamar og Hamar kan 
ikke vente på Mjøsa

Hamar byen ved Mjøsa
Referanseeksempler & 
inspirasjon
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A/ Hamarsinger nær 
naturen og årstidene

• Gjør naturlandskapet mer tilgjenglig 
gjennom forbedrede forbindelser 
og grønne korridorer gjennom byen 
- bl.a. som del av sykkelnettverket 
- med belysning, kunst, kulturstier, 
skilting

• Gjør sesongene enda mer synlige og 
brukbare med ekstra fokus på den 
kalde årstiden (vinterattraksjoner, 
skiløyper etc.)

• Hamar som vintersykkelby!

B/ Grønt sentrum - 
brukbar grønnstruktur

• Mer grønt og natur i sentrum; 
grønne bygårder, bynære parker, 
blomster etc.

• Grønt i sentrum som gir 
merverdi for både mennesker og 
klimatilpasning

• Midlertidig/flyttbar grønnstruktur på 
parkeringsplasser og i påvente av 
byutvikling

C/ Landbruk og mat 
- omland og sentrum

• Utvikle Mat-Hamar! Urbant 
landbruk, mathall, gårdsprodukter, 
kolonihager, lokalt mattilbud

• Sats på økt mangfold av mattilbud i 
sentrum

• Mat som drivkraft før møter mellom 
mennesker fra ulike kulturer og 
bakgrunner og møtet mellom 
sentrum og omland

By og natur i samklang

5/ Natur + urbant = 
Naturbant Hamar

Natur er tett forbundet med Hamars identitet, men idag opplever 
mange at sentrum savner grønne kvaliteter. Flere ser potensialet 
i å kombinere rekreasjon og friluftsliv med urbant liv, handel 
og kultur. Hamar har potensiale for å både møte framtidens 
utfordringer rundt klimaendringer, gjøre sentrum grønnere og 
skape bedre relasjoner og koblinger mellom land og by.



1. 2.

3. 4.

5.

Foto: Sakskøbing Madskole og Gårdbutik, Birte Aagaard
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1. Styrk grønne elementer i sentrum; 
grønne kantsoner, grønne gårdsrom, 
trær i gater etc.

2. Koble strekninger til/fra sentrum 
og Hamars parker og naturområder 
med tydelig skilting, belysning og 
tilgjengelighet. Integrer i sykkel- & 
gangnettverket

3. Urban dyrking og lokal matproduksjon 
til salg i sentrum

4. Midlertidig grønnstruktur i påvente av 
byutvikling, spesielt på harde flater 
som parkeringsflater

5. Synergiprosjekter! Klimatilpasning, 
nedbørshåndtering og nye grønne 
byrom

Naturen integrert i 
innlandets urbane hjerte

Naturbant Hamar
Referanseeksempler & 
inspirasjon
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Sterk unik lokal identitet i 
byområdene i og utenfor sentrum
• Fordypende lokale stedsbeskrivelser ved større 

byutviklingsprosjekter

• Feire mangfoldet og løft fram, tilpass og styrk lokale 
kvaliteter i nabolagene; bystruktur, historie, lokal 
tradisjon og kultur (et konseptuelt byområde kan 
inneholde flere nabolag)

2. Campusbyen
• Styrk forbindelsen fra Mjøsa gjennom kvartalsbyen 

till høgskolen og videre til Ankerskogen
• Fortett høgskoleområdet med ny framside ned mot 

kvartalsbyen
• Plasser parkering i en struktur og foredle 

parkeringsarealer med funksjoner som styrker det 
lærende og innovative Hamar

• Bygg videre på Sagatuns historie med lærende rom 
som binder en eklektisk bydel sammen

• Synligere studenter i sentrum
• Samarbeid mellom næringsliv, start-ups og 

høgskolen for å skape klynger av innovasjon

3. Entrébyen/storbyen
• Fortett med nye urbane kvaliteter -  bygninger skal 

adressere Vangsvegen med entréer og framsider 
• Det kan bygges tett og urbant uten å bygge høyhus
• Større volumer deles inn i vertikale enheter og 

etasjer over 4 etasjer trekkes inn
• Bebyggelsens skala skal tilpasses i skala til 

omkringliggende byområder
• Bygninger skal hilse besøkende velkomne gjennom 

å f.eks. kommunisere Hamars DNA, ulike tidsaldre, 
ny arkitektur

• Fokus på institusjoner, større arbeidsplasser, nye 
boliger

1. Kvartalsbyen
• Urban bebyggelse i tråd med kvadraturens gylne 

prinsipper
• Konsolider sentrums byliv og byrom - fortsett å 

styrke byromskvalitet og tydelig hierarki og roller 
av gater og møteplasser

• Prioriter aktive første etasjer - innenfra-og-ut-
prinsipp (kommersielt -  lokaler - boliger) og 
reguler bruk av kantsoner 

• Bygg må bevares som levende, må tilpasses 
dagens bruk

• Fortett gjennom å fylle igjen hullene i kvadraturen 
og skap grønne gårdsrom

• Nye boliger og kontorer skal bidra til sentrums 
handels- og byliv

Byutvikling forankret i lokale kvaliteter

6/ Hamar - et mangfold 
av identiteter
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Kartet viser forslag til konseptuelle 
byområder i sentrum

6. Østbyen
• Fortett i tråd med DNA-prinsipper med kvartaler 

med blandede boligtyper som mangler i byen; 
rekkehus, urbane villaer, studentboliger

• Etabler en tydelig Østbykant mot Mjøsa som øker 
kvaliteten på Stangevegen

• Hamar bypark oppgraderes som Hamars lunge 
med program og sport/fritidsaktiviteter

7. Briskebyen
• Bevar og styrk den eksisterende lave, tette 

strukturen med sterk grønn karakter
• Muliggjør flere lokale møteplasser for lek og 

sosialt liv, f.eks. trafikkdempede bylivsgater/
lekegater

• Mulighet for små tilbygg for hjemmekontor eller 
utleie av rom

8. Vikingskipet
• Offentlig rom ved Vikingskipet
• Forbedrede koblinger for gang og sykkel til/fra 

området
• Naturrom som besøksmål mot Åkersvika?
• Ny bebyggelse tilpasser skala i møtet med 

Briskebyen

5. Espern
• Anvend industrihistoriske miljøer til offentlige 

programmer og destinasjoner
• Muliggjør for flere koblinger for fotgjengere og 

syklister mellom Espern og Hamar sentrum
• Nye rekreative destinasjoner og strekninger langs 

Mjøsa
• Planlagt bebyggelse mot Mjøsa som bør ha ekstra 

høye krav til kvalitet, å aktivere og skape trygghet

4. Sjøfronten
• Allmennytten først! Det som etableres i sjøfronten 

skal ha en tydelig målsetning om å skape nye 
kvaliteter og destinasjoner for alle i hele Hamar by

• Langsiktige midlertidige tiltag med offentlig 
program frem til ny jernbane er klar

• Kontinuerlig promenade og sykkelbane langs 
hele Mjøsa, prioriter sentrale Mjøs-forbidelser og 
koblinger til og fra sentrum

• Respekter og dyrk siktlinjer mellom sentrum og 
Mjøsa

• Eventuell ny bebyggelse i strandsonen nedenfor 
eksisterende jernbane - mindre paviljonger med 
offentlig program som aktiverer sjøfronten

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
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Foto fra sosiale medier:
I denne rapporten inngår en analyse av data fra 
det sosiale mediet Instagram, som er en del av et 
næringslivs-Ph.D forskningsprojekt mellom Aalborg 
Universitet og Gehl Architects. Forskningsprosjektet 
har hentet 5089 bildeoppslag fra Instagram, som alle 
er selv-offentliggjorte av brukerne under hashtag-
en #Hamar. Behandlingen av disse dataene skjer 
under forskningsprosjektet og i overensstemmelse 
med det danske Datatilsynets retningslinjer om 
at “særlige kategorier av personopplysninger kan 
behandles uten samtykke, hvis den registrerte 
tydelig selv har offentliggjort opplysningene på 
forhånd”(oversatt). Datasettet inneholder ikke 
følsomme personopplysninger. Når det i denne 
rapporten offentliggjøres bilder fra datasettet skjer 
det i overensstemmelse med følgende prinsipper, som 
jamfør det danske Datatilsynet tillater at bildene kan 
offentliggjøres uten samtykke: Bildene inneholder 
ikke følsomme opplysninger. Bildene er på forhånd 
offentliggjort av brukerne selv (kilde:https://www.
datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-
internettet/). 




