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I Hamar er der fokus på at udvikle en levende by med et stærk urbant 
hjerte, og der er gennemført mange væsentlige byrumsforbedringer i 
centrum de sidste syv år. 

Undersøgelser af bylivet er et vigtigt fundament og værktøj i 
planlægningen af byen. De første undersøgelser blev gennemført 
i 1997 og i 2012 udarbejdede Gehl en byrumsplan for Hamar, hvori 
der indgik undersøgelser af bylivet i en række af de centrale byrum i 
centrum.

Formået med denne rapport er at beskrive den udvikling i bylivet, 
der har fundet sted siden 2012 - ikke mindst i kraft af de mange 
byrumsprojekter, der er blevet gennemført - samt foretage en 
temperaturmåling på bylivet i dag. Hvilke tendenser ser vi? Hvem 
bruger byen? Hvilke potentialer og udfordringer kendetegner bylivet i 
Hamar? - og hvordan kan denne viden indgå i den videre udvikling af 
byen i forhold til at styrke Hamar som et urbant hjerte.

Introduction

Indledning
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Undersøgelsen 
af bylivet i Hamar 
viser:

Summary

→ Ophold 
spreder 
sig til nye 
byrum

→ Hamar 
har et meget 
levende 
centrum i 
weekenden

→  Flere 
børn og 
unge i 
centrum

→ Øget 
ophold i 
centrum
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→  Begrænset 
ophold om 
aftenen

→  Cafélivet 
fylder ikke 
meget



Et forbedret 
centrum i Hamar
I perioden 2012 til 2019 har nye funktioner og en 
række byrumsprojekter ændret centrum markant. 
CC Hamar er en ny vigtig destination i byen og på 
Stortorget er der blevet bygget et nyt kulturhus. 
Der er både arbejdet med byens centrale pladser: 
Stortorget og Østre Torg, men ligeså vigtigt er gader 
som Vangsvegen og Strandgata blevet redesignet, så 
de nu fungerer som byrum, der inviterer til byliv. 
Derudover er byens placering ved Mjøsa blevet 
styrket gennem forskellige typer projekter: den 
opgraderede Strandgata bidrager til at mindske 
afstanden til Mjøsa og tilbyder nye faciliteter for børn 
i centrum, skateranlægget på Koigen har tilføjet 
en ny destination til byen, og der er givet plads til 
midlertidige aktiviteter og installationer til byens 
ungdom ved parkeringspladsen på Brygga. 
Disse mange tiltag giver helt nye rammer og 
muligheder for et varieret byliv i Hamar. 

Hamar er en by 
i udvikling og 
det skaber nye 
forudsætninger for 
bylivet:

→ Byen vokser: fra 2012 er antallet af 
indbyggere steget fra 29045 til 31298 i 
2019 (pr. 3. kvartal 2019) kilde: SSB 

→ Mange nye studerende - der er i 
dag ca. 3000 studerende på Campus 
Hamar, men mange af dem bor ikke i 
Hamar

→ Flere nye arbejdspladser - antallet 
er steget fra 19775 i 2014 til 20244 i 
2018

→ Nye boliger har øget antallet af 
indbyggere i byens centrum fra 4055 i 
2012 til 4529 i 2018! (Centrumplanens 
fokusområde)
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→ Der er stor indpendling til Hamar 
hver dag - i 2018 var tallet 10.967
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STORTORGET
FØR/EFTER

Før/efter
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STORTORGET
FØR/EFTER

Før/efter
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Før/efter

STORTORGET
FØR/EFTER
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Før/efter

STRANDGATE-
PARKEN

FØR/EFTER
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Før/efter

STRANDGATA
FØR/EFTER
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Før/efter

ØSTRE TORG
FØR/EFTER
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Føre/efterFør/efter

VANGSVEGEN
FØR/EFTER
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Føre/efter



1A - Koigen

1B - Koigen

1C - Brygga/
Strandgateparken

2A - Sea side

2B - Brygga/
Åttametersplanet

2C - Brygga/
Jernbaneparken

3A - 
Strandgateparken

3B - 
Strandgateparken

3C - Strandgata/
Jernbaneparken

4A - Strandgata

4B - Stortorget

4C - Strandgata/
Strandgateparken

5A - Grønnegata

5B - Stortorget

5C - Kirkebakken

6A - Torggata

6B - Østre Torg

6C - Torggata/
Triangelparken

7A - Grønnegata

7B - Skolegata

7C - Høgskolen

8A - Østre Torg

8B - Vangsvegen

8C - Vangsvegen/
Østre Torg

9A - CC Hamar

9B - Håkons Gate

9C - Vangsvegen/
Fulesettomta

10A - Torggata/
Jernbaneparken

10B - Vej til 
Tjuvholmen

10C - Stasjonen
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9A9A

9B9B

9C9C

8B8B

8C8C

10A10A

10C10C

10B10B

3C3C
2C2C

2A2A

3B3B

4C4C
4B4B

5B5B

5C5C
5A5A

7B7B
7C7C

4A4A

6C6C
6A6A

3A3A

1C1C1A1A 1B1B

2B2B

8A8A

7A7A

6B6B

Bylivsundersøgelsen i 2019

30 gader og byrum er blevet registreret på en hverdag og en lørdagI alt

I 2019 er området for bylivsundersøgelsen 
blevet udvidet i forhold til i 2012 - se kortet 
til højre. En række rekreative og grønne 
byrum ved Mjøsa er blevet undersøgt, 
ligesom centrum er blevet udvidet mod nord  
med registreringer og tællinger i Skolegata, 
ved Høgskolen, Håkons Gate og CC Hamar. 

Tællinger og registreringer er blevet 
udført lørdag d. 31. august og torsdag 
d. 5. september 2019 én gang i timen i 
tidsrummet kl. 8-21.

OBS! D. 5. september var vejret væsentlig 
koldere (12 grader) end i 2012 (18 grader), 
hvilket påvirker især ophold. Og lørdag 2019 
småregnede det mellem 08 og 13.

Undersøgelsesmetoden er i store træk 
identisk med 2012 og bygger på årtiers 
forskning foretaget af Jan Gehl et al. 
Dog er registreringer af ophold blevet 
udbygget med nye flere kvalitative lag. Det 
betyder bl.a., at undersøgelsen omfatter 
alder og køn, ligesom der er tilføjet flere 
opholdskategorier for at imødekomme 
generelle udviklinger i bylivet, men det 
medfører også, at det ikke er muligt at 
sammenligne alle kategorier af ophold. 

Introduktion
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10C10C

10B10B
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4C4C
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Bevægelse (fodgænger og cykler)

Ophold

1997, 2012 og 2019

2012 og 2019

Kun 2019

Kun 2012

Type af undersøgelse

Årstal 
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Kategorier: ophold 
Alder og køn Kropsposition

Alder 0-4
Små børn - i selskab med voksne, 
ofte i en klapvogn o.lign. 

Siddende, bænk eller andet 
offentligt siddemøbel

Alder 5-14
Børn - begynder at gå selv

Siddende, 'kommercielt' 
Når man skal betale for at sidde - 
typisk på en café el. lign. hvor det 
forventes at man køber mad eller 
drikke. 

Alder 15-24
Teenagere og unge voksne - ofte 
studerende, tilbringer typisk tid 
i byens rum med andre i samme 
aldersgruppe.  

Alder 25-64
Voksne - ofte arbejdende 

Siddende, uformel
Når man sidder på et objekt 
såsom trappetrin, jorden, en kant 
el. lign. 

Alder 65+
Ældre - kan være pensionerede

Stående
At stå frit eller ved at læne sig op 
af noget. 

Mand/Kvinde/Usikker
Køn er baseret på et skøn. Hvis 
man er i tvivl kan man notere som 
'anden'. Babyer og helt små børn 
registreres som 'anden'.  

Liggende
Det kan være på et møbel eller på 
jorden. 

Opholdsregistreringer
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Aktivitetstype

Waiting for transit
Når man venter på offentlig 
transport, eks. ved et 
busstoppested.

Active Recreation
Fysisk aktivitet i form af sport, leg, 
løb, skating el. lign. Børn der leger  
indgår som aktiv rekreation. 

Eating or Drinking
Når man indtager mad eller 
drikke. 

Passive Recreation
Når man forholder sig stille med 
sin krop, kigger, i samtale, læser 
en bog el. lign.

Engaged w/ Commerce
Personer der er i gang med at 
købe eller sælge varer - både den 
som udfører handling og dem som 
venter i kø. 

Using Electronics
Brug af teknologi - smart phone, 
kamera, computer osv. 

Cultural Activity
Deltager i eller er tilskuer til en kulturel 
aktivitet (ex. lytte til gademusikant) - det 
kan være af kunsterisk art, politisk, 
religiøs, lokal fællesskabsaktivitet 
el.lign. 

Civic Work
Personer der arbejder med 
anlæg, restaurering, vedligehold 
osv. - aktiviteter der foregår i det 
offentlige byrum. 

Opholdsregistreringr
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1

492492

648648

240240

972972

768768

14161416

34563456

15061506

13381338

58745874

1902 1902 

378378

17341734

192192

10681068

20342034

29102910

786786

+3%+3%

+8%+8%

+175%+175%

+18%+18%

-11%-11%

-24%-24%

13801380

26942694
38823882

19801980

21362136

16081608

44764476

Fodgængertal 08-21
       2012
       2019
       Procentvis stigning  
       mellem 2012-2019
     

Fodgængere 2012-2019

xx%

Lille stigning i fodgængertal i centrum på en hverdag

Der er sket en mindre stigning på 17% 
i samlet antal fodgængere, når man 
sammenligner de lokaliteter, der både er 
målt i 2012 og 2019. Hvor nogle bycentre er 
udfordret med faldende antal fodgængere er 
udviklingen i Hamar stabil og støt stigende. 
Der er imidlertid sket en forskydning 
mellem de forskellige gader. Der er således 
sket et lille fald på gågaden Torggata og 
Grønnegata. Til gengæld er Stortorget, Østre 
Torg* og Vangsvegen øget. 
Fodgængertallene i 2019 på den renoverede 
Strandgata er stort set identiske med tallene 
i 2012**, men man kan forestille sig, at 
nogle af fodgængerstrømmene nu foregår 
inde i parken og ikke langs gaden.
 

Fodgængertal
Fodgængertal fra 2012-09-04 og 
2019-09-05, næsten nøjagtig 7 år 
mellem tællingerne. 

*OBS. De høje tal må skyldes på 
skoleklasser som passerer, og 
flere som tar til toget
** I 2012 var Strandgata under 
ombygning og delvist lukket for 
bilkørsel. 

I 2012 var den totale 
fodgængertrafik 18700 

personer. I 2019 er dette 
tal steget til 21900 målt 
på samme lokaliteter

Det samlede antal 
fodgængere 

målt i 2019 på en 
hverdag er 27714
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Håkons gate

Fodgængertal, hverdag kl. 08-21
       2012
       2019
       Procentuell ændring  
       mellem 2012-2019
* I 2012 var Strandgata under 
ombygning og delvist lukket for 
bilkørsel

xx%

Fodgængere 2012-2019

Destinationer trækker 
fodgængere både nord og syd

Ud over de centrale gader og byrum 
i centrum viser tællingerne, at både 
universitetet, CC Hamar og området langs 
Mjøsa skaber en del fodgængeraktivitet. 
Den mest anvendte forbindelse fra 
centrum til Mjøsa er ved Jernbaneparken. 

Fodgænger-
tællinger, 

hverdag mellem 
08-21
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2

105105

6565

3434

5757

145145

4242

3535

5858

8686

108108
8484

1414

3232

9797

176176

3333
3333

5454
175175

-45%-45%

+49%+49%

+418%+418%

-75%-75%

-41%-41%

-9%-9%

Opholdsaktivitet 2012-2019

Flere opholder sig i centrum

Attraktive byrum inviterer til 
mere ophold, opholdsaktivitet 
hverdager 2012 og 2019
I modsætning til fodgængertallene, der har 
været stabile, er der sket en stigning i antal 
personer, der tager ophold i centrum, hvilket 
vidner om, at der er kommet flere attraktive 
byrum i Hamar siden 2012. Stigningen i 
ophold er vigtig, da det netop er ophold, der 
i høj grad er med til at give en oplevelse af et 
levende centrum. Hvis man sammenligner 
med de samme lokaliteter som i 2012 
målt hver anden time er der samlet 
set sket en stigning på i alt 36% fra 443 
registreret ophold i 2012 til 602 registreret 
ophold i 2019. Hvis man medregner de 
nye lokaliteter, såsom CC Hamar, der ikke 
fandtes i 2012 er tallet helt oppe på 72%. 

Sammenligning
For at sammenligne tal for ophold 
er alene medtaget tal fra hverdag 
(2012-09-04 og 2019-09-05) hver 
anden time - kl. 08, 10, 12, 14, 16, 
18 og 20. 

* Dette tal omfatter registreringer 
foretaget hver time fra kl. 8-21 på 
alle lokaliteter

Antal personer, der opholder sig hverdager
       2012
       2019
     

I 2019 er der på en 
hverdag registreret i 
alt 1745 personer der  
opholder sig*
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18

%

-7
5%

-4
1%

-9
%

+3
57

%

Opholdsaktivitet 2012-2019

Hør av til studerende ang. kulturell 
aktivitet/Østre Torg peds, CC stadion 
active rec

CC Hamar er et helt 
nyt byrum som både 

kan tiltrække  helt nye 
besøgende og tiltrække 

besøgende som ellers ville 
have opholdt sig i et 

andet byrum 

Bylivet har flyttet sig og spreder 
sig i centrum

Antal ophold 08-21
       2012
       2019
       Procentvis stigning   
       fra 2012 til 2019
xx%

I 2012 var opholdsaktiviteten koncentreret 
i få byrum, men med nye destinationer og 
byrumsforbedringer spreder bylivet sig og 
flytter nye steder hen. Den mest markante 
stigning er sket på Stortorget og Strandgata/
Strandgataparken med henholdsvis 418% og 
357%. Strandgata/Strandgataparken er det 
byrum, hvor der på en hverdag er registreret 
det højeste antal ophold, efterfulgt af 
Stortorget og CC Hamar. Ophold på Østre 
Torg er faldet, hvilket kan forklares med 
faldet i antal personer, der sidder på café - 
se side 24. 
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3 Bylivet ændrer karakter

Bylivets karakter

9%
4%

1%

13%

5%

8%
0%

14%4%

36%

6%

Torsdag

Lørdag

Torsdag

Lørdag

Total aktivitet 2019
Baseret på ophold hverdag og 
weekend, fra 08-21.

Kropsposition 2019
Ophold registreret i forhold 
til kropsposition, samlet 
hverdag og weekend, fra 
08-21.

       Waiting for transport
       Engaged in commerce
       Cultural activity
       Exercising
       Playing
       People watching
       Reading/Writing
       Using electronics
       Eating/Drinking
       In conversation
       Civic work 
    

       Står
       Sidder "kommercielt"
       Sidder på offentlig bænk
       Sidder uformelt
       Ligger ned
     

3% 5%

9%

7%

9%

14%
0%9%

5%

38%

1%

80%

3%

13%
4%

0%

81%

7%

5%
5% 2%

Social aktivitet dominerer!

Aktivitet Kropsposition

I Hamar er den væsentligste årsag til 
at opholde sig i byrummet den sociale 
interaktion med andre mennesker. Modsat 
mange andre byer er Hamar en by, der ikke 
er domineret af kommercielt byliv og kun 
en begrænset del af opholdsaktiviteten er 
relateret til nødvendige aktiviteter såsom 
at vente på transport og arbejde i det 
offentlige rum (vedligehold, vejarbejde 
osv.). Denne type aktivitet er dog mere 
udbredt i hverdagen end i weekenden - og 
er koncentreret til udvalgte byrum som 
Stortorget og Strandgata. 
Langt størstedelen af al opholdsaktivitet 
foregår stående - og kun en meget lille del 
foregår siddende. Om torsdagen kan det lidt 
kolde vejr være en medvirkende forklaring, 
men også om lørdagen er der få, der sidder, 
då der var vådt efter regnen.
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Cafélivet udendørs er 
tilsyneladende faldende

Kulturel aktivitet Caféliv

I mange byer er det typisk cafélivet, som 
udgør en vigtig bylivsgenerator. I Hamar 
er der sket en stigning i ophold samtidig 
med, at cafélivet udendørs tilsyneladende 
er faldende. Hvis man sammenligner 
de samme lokaliteter som i 2012 er der 
sket et fald fra 116 personer på café på 
en hverdag til 21 i 2019. Dette tal skal 
dog tages med det forbehold, at det var 
væsentlig koldere i 2019. I 2012 var det midt 
på dagen 18 grader mens det i 2019 kun 
var 12-13 grader. Om lørdagen 2019 hvor 
vejret var sammenligneligt med 2012, dog 
mere vådt efter regn, blev der registreret i 
alt 220 personer siddende på café, hvilket 
udgør 7% af den samlede opholdsaktivitet. 
Undersøgelsen viser vigtigheden af at 
planlægge i forhold til vejret og mikroklima, 
samt vedligehold af arealerne med 
cafémøbler udendørs. 

3%
16%

24%
55%

2% 2% 7%

19%

62%

10%

Aldersfordeling i forhold til 
aktivitet 
Baseret på antal personer, der 
opholder sig mellem kl. 08-21, 
samlet hverdag og weekend

Aldersgrupper
       0-4
       5-14
       15-24
       25-64
       65+

af ophold var caféliv i 
2012

(baseret på hverdagstællinger kl 08, 
10, 12, 14, 16,18 og 20)

Kun 3% af ophold er 
caféliv i 2019

2012 2019

3%22%
(baseret på hverdagstællinger kl 

08, 10, 12, 14, 16,18 og 20) - samme 
lokaliteter som i 2012)

116

21

Bylivets karakter
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4 En by af fysisk aktivitet!

En af de nye tendenser i Hamar er, at byen i 
stigende grad inviterer leg og fysisk aktivitet 
- hvilket bidrager til større variation i bylivet, 
men det bidrager også til, at især de yngre 
aldersgrupper bruger byen. 
Koigen og Strandgateparken er med nye 
lege- og skaterfaciliteter ikke overraskende 
byrum, der har en stor andel af leg og fysisk 
aktivitet, men ved CC Hamar udgør fysisk 
aktivitet næsten 50% af al opholdsaktivitet, 
og det meste foregår på gadeplan i form af 
skatere, bmx cykler og motionsløb. Det er 
således ikke bare et kommercielt mødested. 

5%
1%

49%

3%
4%

9%

1%

27%

1%

29%

20%16%

2%

10%

1%

22%

37%

21%

14%

1%

27%

1%
18%

10%

15%

11%3%

42%

4%
8%

2%
3%

44%

21%

3%
1%

14% 13%

3%

13%

6%

8%

10%

46%

1%

Populære byrum for fysisk 
aktivitet
2019, samlet hverdag og weekend

Aftenaktivitet
       Waiting for transport
       Engaged in commerce
       Cultural activity
       Exercising
       Playing
       People watching
       Reading/Writing
       Using electronics
       Eating/Drinking
       In conversation
       Civic work 
    

CC Hamar hverdag

Høgskolen weekend

Strandgateparken 
weekend

Koigen hverdag

Koigen weekend

Østre Torg weekend

Fysisk aktivitet
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Fysisk aktivitet i Hamar
Kortlægning af fysisk aktivitet 
i alle registrerede byrum, både 
lørdag og torsdag 2019. Med fysisk 
aktivitet menes leg, træning og 
sport. Mere blå/rød = mere fysisk 
aktivitet.

       En fysisk aktiv person  
      person mellem 0-14

       En fysisk aktiv person  
      person mellem 15-65+
      

     

Forpladsen til CC 
Hamar er en  populær 
destination for skatere 
og løbere som bruger 

trapperne

Fysisk aktivitet
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5 Stærke bylivsmagneter

CC Hamar som ny destination

Med sit shoppingcenter, der dagligt har 
6600 besøgende, er CC Hamar en ny vigtig 
destination i centrum, men byrummet 
omkring inviterer også til ophold. På 
hverdagen er CC Hamar således et af de 
byrum med mest opholdsaktivitet, og det 
er særligt aktivit i dagtimerne mellem kl. 
9 og 15, hvorefter aktivitetsniveauet falder 
markant. Med både byrum på taget og i 
gadeplan inviterer CC Hamar til mange 
forskellige aktiviteter - det er således det 
byrum i centrum med mest aktiv rekreation. 

Stærke bylivsmagneter

Strandgateparken er et 
attraktivt åndehul i centrum

I Strandgateparken er der siden 
2012 etableret en helt ny legeplads i 
forbindelse med en opgradring af parken. 
Bylivsundersøgelsen viser, at folk i Hamar 
har taget dette byrum til sig, og at leg er den 
dominerende aktivitet. 

Stortorget trækker events

Både på en hverdag, men især i weekenden, 
er Stortorget et byrum, der inviterer til 
meget ophold, og bylivsundersøgelsen 
viser, at det er her, at der foregår mest 
kulturel aktivitet. Dette hænger fint sammen 
med, at der siden 2012 er der kommet et 
nyt kulturhus på pladsen, der har 1600 
besøgende hver dag. Stortorget er således 
et eksempel på at levende byrum kan 
understøttes af de funktioner, der omgiver 
byrummet, men også gennem organiseret 
aktiviteter. 

3% 5%
1%2%

36%

18%

0%
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4%4%1%0%
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13%
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28%

1%
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5%

24%

2%
7%

13%
0%

7%

4%

29%

2%

Aktivitet
       Waiting for transport
       Engaged in commerce
       Cultural activity
       Exercising
       Playing
       People watching
       Reading/Writing
       Using electronics
       Eating/Drinking
       In conversation
       Civic work
     
Diagrammerne viser en samlet 
fordeling af aktiviet hverdag og 
lørdag
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Stærke bylivsmagneter
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Døgnrytme i opholdsaktivitet:  
hverdag og weekend

34% af de 
personer der 

opholder sig på Stortorget 
i weekenden er engageret i 

kulturel aktivitet, hvilket kan 
forklares med nogle af de 
mange events der finder 

sted på pladsen i 
løbet af året

Da undersøgelsen fandt sted om lørdagen var der Idrættens Dag 
på Stortorget, hvilket kan forklare de høje opholdstal. En sådan 
event er imidlertid ikke en unik hændelse, idet der foregår ca. 40 
arrangementer på Stortorget i 2019. 

Ovenstående diagram viser, at byens byrum har 
forskellig døgnrytme. Hvor CC Hamar er stærkt koblet 
til butikkernes åbningstider er det værd at bemærke, 
at både Stortorget og Strandgateparken har mere sen 
eftermiddag/aftenaktivitet - især i weekenden. 
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6 En by der liver op i weekenden!

Stor stigning i ophold fra 
hverdag til weekend

Generelt er der væsentlig flere mennesker, 
der opholder sig i centrum om lørdagen end 
på en hverdag, men også bylivets døgnrytme 
i Hamar er væsentlig forskellig hverdag 
og weekend. På en hverdag ser man mere 
ophold om morgenen, og opholdsaktiviteten 
topper kl. 12. Om lørdagen topper 
opholdsaktiviteten senere på eftermiddagen 
mellem kl. 12 og 15, og der er mere 
aftenaktivitet. 

Antal ophold,  2019 
Lørdag 2019-08-31 og Torsdag 
2019-09-05, hver mellem 08-21. 

Antal ophold 
      hverdag
     weekend
     

Hverdag/Weekend
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Om lørdagen er der 
registreret i alt 3312 
personer der opholder 
sig i centrum
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90% flere der opholder sig i 
centrum om lørdagen end på en 
hverdag. 
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Alle byrum i Hamar, bortset fra CC Hamar 
og Grønnegata, er mere aktive i weekenden 
end på en hverdag, hvad angår ophold. En 
særlig stor forskel finder man på Koigen, 
Torggata og Vangsvegen. 
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7 Aktivitet om aftenen

Aftenaktivitet

En vis stigning i aftenaktivitet, 
men mest aftenaktivitet i 
weekenden

Når man sammenligner opholdsaktivitet 
i 2012 med 2019 (samme lokaliteter) på 
forskellige tider af døgnet ser man, at der er 
en stigning om morgenen og en lille stigning 
om aftenen, men der er stadig begrænset 
med aktivitet om aftenen. 
Graferne til højre understreger igen, at der 
på alle tider af døgnet (bortset fra kl. 8) er 
mere opholdsaktivitet om lørdagen.  
På næste side kan man se, at aftenaktiviten 
er fint fordelt i centrum - dog er der mindre 
aktvitet omkring CC Hamar.

Registreret ophold hver 2. time  
På følgende lokaliteter: Østre 
Torg, Grønnegata, Stasjonen, 
Vangsvegen, Torggata, Strandgata, 
og Strandgateparken. 

Antal ophold 
      hverdag 2012
     hverdag 2019
      weekend 2019
     



31

Aftenaktivitet

Koncentration af aftenaktivitet Typer af aktivitet om aftenen efter kl. 18

Mapping af aktivitet
Registrerede personer, der tager 
ophold efter kl. 18 på hverdag 
og weekend. Mere rød = flere 
registrerede mennesker.

Fordeling af aktivitet
Hverdag og weekend, efter kl. 18.
Ovenstående diagram viser, at den 
mest udbredte aktivitet er af social 
karakter, hvor folk mødes og taler 
sammen, men selv efter kl. 18 er 
der også en del leg, samt brug af 
elektronik. 

Aftenaktivitet
       En registreret person 
der opholder sig

     

Aftenaktivitet
       Waiting for transport
       Engaged in commerce
       Cultural activity
       Exercising
       Playing
       People watching
       Reading/Writing
       Using electronics
       Eating/Drinking
       In conversation
       Civic work 
    

5% 1%3%
5%

12%

12%

0%

13%6%

42%

1%

Megen social aktivitet 
om aftenen!
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8 Flere børn som leger

Unge opholder sig mest i byen i 
weekenden

Der er sket en positiv udvikling i forhold til 
at invitere børn og unge til at opholde sig i 
Hamar centrum. Der er således sket en stor 
stigning i antal børn der leger fra 2012 til 
2019. I 2012 var der kun registreret 6 børn og 
i dag er der registreret 23 (i samme byrum 
som i 2012). 
Blandt de helt små børn er det særligt CC 
Hamar og Strandgateparken, der trækker, 
men Strandgateparken tiltrækker også en 
stor gruppe i alderen 5-14 år. Blandt de unge 
15-24 er det særligt CC Hamar der trækker.

Aldersfordeling 
Baseret på ophold registreret 
mellem 08-21

Aldersgrupper
       0-4
       5-14
       15-24
       25-64
       65+

18%

27%

13%

38%

4%8%

18%

40%

33%

1% 4%

16%

13%

62%

5%3%

20%

22%

53%

2%

Østre Torg WeekendCC Hamar weekend Stortorget weekend Strandgateparken Weekend

Total alder hverdag 2019

Total alder weekend 2019

1%4%

26%

59%

10%

4%
12%

25%
55%

4%

Aldersgrupper

Flere børn som 
leger i 2019

2012

6

23

2019

283%
(baseret på hverdag, kl 08, 
10, 12, 14, 16, 18 og 20)
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Barn och unga i HamarBarn och unga i Hamar

Mapping af alder
De tre kort viser, hvor forskellige 
aldersgrupper opholder sig. Der 
er tale om en samlet kortlægning 
af både hverdag og weekend. 
Kortet viser, at det er Stortorget 
og Strandgateparken, der har 
mest blanding af aldersgrupper. 

Aldersgrupper 
         0-4
       5-14
       15-24
       25-64
       65+

Børn mellem 0-14 år Teenagere/Unge voksne Voksne/Ældre mennesker

Hvis man sammenligner opholdstal med 
den demografiske profil for indbyggerne 
i Hamar Kommune er børn mellem 
0-14 fint repræsenteret i weekenden. 
Indbyggermæssigt udgør 0-16 årige 15,6% 
og opholdsdata fra weekend viser, at de 0-14 
årige udgør 16%. 

Både hverdag og weekend er der en klar 
underrepræsentation af ældre. I kommunen 
udgør alle indbyggere over 67 år 18% mens 
gruppen af 65+ alene udgør henholdsvis 
4% (weekend) og 10% (hverdag) af alle de 
personer, der opholder sig i i centrum. 
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9 Døgnrytme blandt aldersgrupper
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Døgnrytme hverdag
Baseret på antal personer der 
opholder sig mellem 08-21

Aldersgrupper
       0-4
       5-14
       15-24
       25-64
       65+

De forskellige aldersgrupper har ikke den 
samme døgnrytme i forhold til, hvordan de 
bruger byen. De voksne og de unges rytme 
minder meget om hinanden - de opholder 
sig i byen og er så aktive igen omkring 
middagstid. Om aftenen er det de unge 
mellem 15 og 24, der er mest aktive. Børn 
mellem 5 og 14 er mest aktive om morgenen 
og topper ellers sidst på eftermiddagen 
mellem kl. 17 og 19. Om formiddagen er de 
ældre mest aktive og falder så langsomt. De 
helt små børn mellem 0-4 fordeler sig jævnt 
over hele døgnet. 

Aldersgrupper
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Døgnrytme weekend
Baseret på antal personer der 
opholder sig mellem 08-21

Aldersgrupper
       0-4
       5-14
       15-24
       25-64
       65+

I weekenden er mønsteret et lidt andet. 
Generelt for alle aldersgrupper er, at deres 
aktivitet topper midt på eftermiddagen 
- bortset fra de unge, hvor aktiviteten 
topper ved middagstid. I weekenden er 
der flest voksne til stede om aftenen - dog 
med en del unge stadigvæk. For ingen af 
aldersgrupperne er der dog tale om en 
væsentlig stigning om aftenen. 
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10 En fremtidig cykelby?

Cykling

Tællingerne i 2019 viser, at cykling i Hamar 
er stabilt, men kun meget lidt stigende. Hvis 
man sammenligner med samme lokaliteter 
som i 2012 er tallet steget fra 2442 til 2652. 
Ikke overraskende er der flest der cykler om 
morgenen og om eftermiddagen, og antallet 
af cyklister er lavere i weekenden. Dette 
mønster er det samme som i mange andre 
byer, hvor cykling til rekreative formål ikke 
så udbredt som cykling til/fra arbejde og 
skole.
I forhold til modal split er der sket den 
største ændring på Strandgata, hvor cykling i 
2012 udgjorde 12% og nu udgør 21%. 
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Cyklist-flow
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Modal split på fodgængere/
cyklister
Baseret på talte fodgængere og 
cyklister mellem kl. 08-21, på 
hverdag i 2012 og 2019.
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Vangsvegen 2012
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Grønnegata 2019

Østre Torg 2019

Vangsvegen 2019
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Strandgata 2019

Stortorget 2019

       Fodgængere
      Cyklister
      Totalt antal registrerede
  
xx



KONKLUSIONER & ANBEFALINGER

1. Fortsætte byrumsforbedringer - det betaler sig

3. Overlappende funktioner og programmer er med til at 
skabe levende byrum. Det viser sig eks. ved CC Hamar og 
Strandgata

4. Hamar er levende i weekenden - det er vigtigt også at 
have fokus på hverdagslivet

5. Fremadrettet bør man have fokus på at styrke aftenlivet

2. Den store fokus på børn og unge har været en succes - det 
bør fortsættes, men der kan også gøres mere for at invitere 
de ældre i takt med en aldrende befolkning

6. Overveje hvordan mad kan være med til at skabe et 
urbant hjerte (madmarked, caféliv, restauranter etc.)

7. Styrke cykling som mobilitetsform
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