
HAMAR BYROMSPLAN
MARS 2013



2 Gehl Architects · Urban Quality Consultants · Gl. Kongevej 1, 4.tv · 1610 København V · Danmark · www.gehlarchitects.dk

PROSJEKT TEAM GEHL ARCHITECTS
Ewa Westermark, associate, arkitekt 
Sofie Kvist, arkitekt MAA
Henriette Vamberg, associate, arkitekt MAA
Kasey Klimes, studentermedarbejder

KLIENT - styrgruppe
Utstillingsplassen Eiendom AS
Sentrumgården AS 
Morgenstjernen/Kvartal 54 
NAF-gården/Kvartal 48
Hamar Kommune 
Peter Butenschøn, Styrgruppens rådgivere og koordinator

KONSULENT

PROSJEKT TEAM HAMAR KOMMUNE
Kari Nilssen, Byplansjef
Ingvill Sveen, Landskapsarkitekt MA (Hons)
Rådgivere fra Arealplanavdelingen, Strategiavdelingen, 
Kulturavdelingen og Teknisk drift og anlegg 



3

INNHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKSJON
Forord .....................................................................4
Visjon & Utviklingsplaner ....................................5
Fakta .......................................................................6
Små Avstander - Store Opplevelser ................7
Bylivsundersøkelse 
- Analyseavgrensning ....................................8-9

BYROMSANALYSE
Oppsummering av analyse ........................ 12-15
Herlighetsverdier  ........................................ 16-17
Nettverk & Bevegelse ..................................18-21
Byrom & Opphold ....................................... 22-25
Bebyggelse & Byutvikling .......................... 26-31 

BYROMSSTRATEGIER
Oppsummering ........................................... 34-35

Byen ved Mjøsa .......................................... 36-39
1. Den urbane sjøfront
2. Forbedrede og nye koplinger
3. Kontinuerlig promenade langs vannet
4. Nye byrom og aktiviteter ved vannet

Den koplede by ...........................................40-47
1. Gatenettverk - gaten som byrom
2. Fredeliggjør byens hjerte - skap gå og 
sykkelvennlig utformning i sentrum
3. Styrk de eksisterende gatekarakterer - øst-vest
4. Styrk nord-syd forbindelser

Byen med liv ................................................ 48-53
1.  Invitasjon til lek og fysisk aktivitet
2. Invitasjon til kvelds- og vinteraktivitet
3. Styrket kontakt mellom byrom og gateplan
4. Fokusert innsats og programmering

Byen med mer for flere ............................. 54-63
1.  Definér Hamar - Profilere og fortette entréer
2. Boligbyen - Flere botilbud og kvalitet i nærmiljøet
3. Intelligent utvikling - Hamarmodellen



Gehl Architects · Urban Quality Consultants · Gl. Kongevej 1, 4.tv · 1610 København V · Danmark · www.gehlarchitects.dk4

INTRODUKTION  Forord

 Kommuneplanen for Hamar gir klare mål for et livskraftig sentrum: ”Hamar 
skal ha et tydelig sentrum med moderne urbane kvaliteter og historisk 
forankring. Det skal være plass for mennesker i alle faser av livet. Sentrum 
skal være levende og tilrettelagt på premissene til de myke trafikkantene. 
Sentrum skal ha sin kjerne i gågate-aksen, og det skal være en god 
sammenheng i struktur, innhold, til alle andre deler av sentrumsområdet. 
Sentrums viktigste funksjon er handel, og det er handelen som skaper 
grunnlag for andre opplevelser. Sentrum skal være preget av menneskelig 
aktivitet det meste av døgnet”. 

 I konkurranse med andre byregioner i Østlandsområdet er det nødvendig å 
prioritere satsingen på viktige gater og offentlige rom. Hamar sentrum er 
nå under dramatisk omforming, med store investeringer både fra offentlig 
og privat hold. Vil dette gi byens sentrum ”god sammenheng .. med 
moderne urbane kvaliteter”?

 Som en oppfølging av diskusjonen om Hamar sentrums utvikling, bl.a 
gjennom arbeidet med sentrumsstrategier i 2010, ’Dream Hamar’ 
og en serie folkemøter i 2011, ble det tatt initiativ til å utarbeide en 
byromsanalyse og byromsplan for sentrum. Hensikten har vært å 
presentere en analyse av behovet for en oppgradering av byrommene, 
og samtidig utvikle et operasjonelt verktøy som gjør det mulig å bedre 
kvaliteten i de offentlige områdene. 

 Vi har ikke hatt tilstrekkelig kunnskap om hvordan folk bruker 
sentrumsområdet. Slik kunnskap er nå hentet inn og danner grunnlag for 
en analyse av framtidig sentrumsbruk.  Vi har heller ikke hatt et egnet 
samspill mellom kommune og næringsliv om etablering og drift av egnede 
byrom. Et viktig skritt har vært etableringen av Hamar Gårdeierselskap. 
Et annet er samarbeidet om denne Byromsplanen, der fire betydelige 
gårdeiere har gått sammen med kommunen om organisering og 
finansiering av arbeidet. I tid kommer byromsplanen parallelt med 
opparbeidelsen av Stortorget, bygging av kulturhus og bygging av det 
store prosjektet på Hamar Stadion.  

 En samlende byromsplan gir en mulighet for å sammenfatte de mange 
initiativene i sentrum til en velfungerende plan. En byromsplan skal 
sikre fleksible rammer for en framtidig utvikling av byen. Byromsplanen 
skal synliggjøre de ressurser som byen har og ta utgangspunkt i de 
eksisterende verdier og det byliv og de mennesker som i dag bruker byen. 
Samtidig kan en byromsplan skape nye muligheter for en utvikling av 
byen – gjennom en konkretisering av framtidsvisjonene om Hamar som 
kunnskapsby, en levende by, en by for alle, en by som kopler seg til vannet, 
en produktiv og kommersiell by, en by som kan tilby økt livskvalitet.  
 Vi tror en byromsplan og byromsstrategi som blir brukt, vil være et 
bidrag til å øke kvaliteten og skape et mer aktivt byliv i sentrum, og vil i 
forlengelsen være med til å gi Hamar det som kreves for at byen skal bli 
det regionsenter som vi alle ønsker den skal være.

 Prosessen med Byromsplanen har vært ledet av en Styringsgruppe med 
representantyer fra  CC Hamar Stadion, Morgenstjernen Eiendom AS, 
NAF-gårdene AS, Utstillingsplassen Eiendom AS og Hamar kommune 
v/rådmannen. Gehl Architects i København og Arkitektgruppen Cubus 
i Bergen har vært engasjert som konsulenter, i tillegg til arkitekt Peter 
Butenschøn som prosjektkoordinator. 
 

Hamar, april 2013 

Martin Kulild
Rådmann 
Hamar Kommune

Tron Sanderud
Utstillingsplassen Eiendom AS
Leder i Styringsgruppen
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Pågående prosjekter

Fremtidige prosjekter

Visjonsprosjekter

Sentrumsformål

ANKERSKOGEN SVØMMEHAL

BRISKEBY IDRETTSARENA

BØRSTAD IDRÆTSPARK

FRA KJØPE SENTER TIL BYROM

NY HØGHASTIGHETSJERNBANE

INTERCITYTOG

VANNTANKEN, VANNVITENSENTER

FORLENGELSE AV RINGGATA

NY BYDEL I STRANDSONE

NY BYDEL TJUVHOLMEN

NY BYDEL MARTODDEN

NY SKIBLADNER BRYGGE

HAMAR BY Visjon & Utviklingsplaner

BYPLANTRADITION & FORNYELSE
Hamar har viktige byplantradisjoner 
å ivareta. Rutenettet 
(kvartalsstrukturen) fra den første 
byplanen – Røyems byplan fra 1848 
– organiserer sentrumsbebyggelsen 
og har blitt videreført i senere 
planer. Både i Sverre Pedersens 
storslåtte byplan fra 1923 og i 
de mer pragmatiske byplanene 
fra 90-årene ble kvadraturen 
fastholdt. Fra første byplan har 
Mjøsas strandlinje og byrommene i 
kvadraturen vært identifisert som 
strukturerende elementer. Gjennom 
1990-årene og videre til i dag har 
kommunen vedtatt overordnede 
planer for en grønn og tilgjengelig 
strandsone, men i sentrumsområdet 
har denne utviklingen blitt 
hemmet av usikkerhet knyttet til 
jernbanens framtid og prioritering 
av arealet til parkering. Tiden 
er inne til å identifisere hvordan 
Hamar kan skape mer attraktive 
byrom i sentrum og skape en bedre 
tilgjengelighet til vannet. 

500m 1000m 1500m

NY BYDEL

VOLD OG LUND



6 Gehl Architects · Urban Quality Consultants · Gl. Kongevej 1, 4.tv · 1610 København V · Danmark · www.gehlarchitects.dk

HAMAR BY Fakta

INNBYGGERE (2012)
Hamar Sentrum - 2000 innbyggere
Hamar By - 20.804 innbyggere
Hamar Kommune: 29.045 innbyggere

HAMAR I HEDMARK
Hedmark fylke med 200.000 innbyggere er en region i vekst
Hamar er den tettest befolkede kommune i Hedmark fylke
Hamar og Løten er de byer i Hedmark fylke der har den største befolkningstilvekst. 

DEMOGRAFI
Hamar opplever en stigning i nettotilflyttningen, bl.a. antallet af barnefamilier, som flytter til 
Hamar stigende. (august 2012)
Men det generelle fødselstallet er fallende. 

NÆRINGSLIV
Det har vært en svak stigning i antallet virksomheter i Hamar fra 2009 - 2010 på 3%. Det er 
særlig blitt flere virksomheter med under 20 ansatte. 

INNPENDLING TIL HAMAR
Hamar har en større innpendling enn utpendling. 
Den totale innpendling til Hamar ligger på ca. 9850 personer. 
Den totale utpendling fra Hamar ligger på ca. 5000 personer. 
(Tallene omfatter alle typer transportmidler). 
Den største utveksling av pendlere til og fra Hamar foregår med Stange og Ringsaker. 
1/5 av utpendlerne reiser til Oslo. 

STUDIEBYEN
Campus Hamar har 1.800 studenter og 174 ansatte. Studiestedet har lærerutdannelse og 
naturvitenskap som overordnet studie- og forskningsprofil. 

EIDSVOLL

OSLO

JESSHEIM

GJØVIK

MJØSA

HAMAR

ELVERUM

LUFTHAVN

LILLEHAMMER

STANGE

RINGSAKER/BRUMANDDAL

LØTEN

KONGSVINGER
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HAMAR BY Små avstander - Store opplevelser

FURUBERGET 
NATURRESERVAT

ANKERSKOGEN 
SVØMMEHALL & PARK

BØRSTAD 
IDRETTSPARK

LEKELAND 1

BRISKEBY STADION

VIKINGESKIPET
KUNSTBANKEN

TJUVHOLMEN

SKIBLADNER
KOIGEN

HAMAR KIRKE

KINO

KULTURHUS

KIRSTEN 
FLAGSTADMUSEET

JERNBANEMUSEET

SAGBLADFABRIKKEN 
KULTURARENA

OL AMFI

DOMKIRKEODDEN

HAMARDOMEN

PILGRIMSSENTRET

HEDMARKSMUSEET

500m 1000m 1500m

Hamar Sentrum

 

Hamar By 

Destinasjoner

Landskap

KULTURHISTORIE 
Hamar har en verdifull kulturhistorie. 
Vikingskipet og Domkirkehalvøya med 
Hamar domkirke er vigtige besøksmål for 
turister. Den historiske bykjernen med 
den karakteristiske kvadraturen er godt 
bevaret i Hamar sentrum, og Skibladner er 
som verdens eldste fungerende dampskip i 
rutefart, en destination i seg selv.

TURISME
Hamar hadde 39.013* overnattinger i 
perioden juni - august 2012. 
Sammenliknet med samme periode fra 2011 
gir dette en stigning på 4.2%.
1/3 av alle overnattende gjeter er 
utlendinger. 

*baseret på registreringer fra 
overnattingsbedrifter til Statistisk Sentralbyrå

NATUR & FRILUFTSLIV
Hamar har store herlighedsverdier i form 
av et grønt belte av naturområder, skog 
og jordbruk, som ligger utenfor byen. 
Furuberget og Ankerskogen er populære 
destinasjoner for friluftsliv, spesielt i løpet av 
vinterhalvåret.
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"BYENS LIV - GATEN SOM SOSJAL ARENA"
I 1997 gjennomførte Statens vegvesen en rekke registreringer og tellinger i Hamar sentrum 
som er samlet i rapporten 'Byens Liv - Gaten Som Sosial Arena'. 
På i alt 5 steder i sentrale Hamar ble det gjort tellinger og registreringer:

- fotgjengere
- syklister
- oppholdsaktiviteter; stående, sittende, kaféopphold, annet opphold
- intervjuer; besøksformål, transportmiddel, parkering, samt de besøkendes opplevelse av 
sentrum

Registreringer og tellinger ble utført på 3 lørdager og 3 tirsdager i henholdvis august og 
september 1996, alle dager med godt vær. Dessuten ble det gjennomført vintertellinger i 
februar 1997.
I tillegg til registrering og telling av bevegelse og opphold i sentrum er det gjennomført en 
rekke registreringer av det fysiske miljø, herunder:

INTRODUKSJON HAMAR SENTRUM Bylivsundersøkelser 1997 & 2012 - Analyseavgrensning

HAMAR BYROMSPLAN 2012
I forbindelse med Hamar Byromsplan ble det i september 2012 utført en rekke nye tellinger 
på de samme 5 steder som i 1997. Dessuten er det gjennomført tellinger på to nye steder; 
Vangsvegen og stasjonsområdet og Strandgata er utvidet til å inkludere Strandgataparken. 
På de 7 stedene er det gjort tellinger og registreringer:

- fotgjengere
- syklister
- biltrafikk
(med ønske om fokus på fordeling av transportformer for de enkelte tellestedene)
- oppholdsaktiviteter; stående, ventende på offentlig transport, sittende på benk, kaféopphold, 
sekundært sitteopphold, liggende, lekende barn, kommersielle aktiviteter, kulturelle aktiviteter 
og fysiske aktiviteter

Registreringer og tellinger ble utført på en tirsdag i begynnelsen av september med delvist 
solskinnsvær/skyet.

I tillegg til registrering og telling af bevegelse og opphold er det gjennomført en rekke analyser 
av kvaliteten på det fysiske miljøet i sentrum; 
- herlighedsverdier 
- koblinger & forbindelser
- gå- og sykkelkvaliteter
- destinasjoner
- offentlig transport
- ankomst
- byrommenes skala & dimensjoner
- byromsinventar
- belysning
- byens gulv
- grønne elementer
- programmering og aktivitetstilbud
- karakter & identitet
- funksjoner på gateplan
- fasader
- bebyggelsens skala & dimensjoner
- byutviklingsplaner

- arealbruk
- arealfordeling og materialbruk på de 5 - tellestedene
- inventar, beplantning og belysning
- funksjoner på gateplan fordelt på; handel, service, 
servering og kultur
- tilgjengelighet, ankomst til byen
- biltrafikk
- brukergrupper, alder og kjønn
- besøkende, formål med besøk, hvor kommer man fra, 
hva er formålet med besøket, benyttet reisemiddel, 
- parkering
- trygghet

I tillegg til en rekke sammenliknings-registreringer 
mellom Hamar Sentrum og Maxi Kjøpesenter
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GRØNNEGATA

VANGSVEGEN

STASJONSPLASSEN

STRANDGATA

STRANDGATEPARKEN

TORGGATASTORTORGET

ØSTRE TORG

100m 200m 300m

Tellesteder for trafikktellinger (fotgjengere, syklister og biltrafikk)

Tellinger for opphold 1997 (opphold)

Nye tellinger for opphold 2012 (opphold)

Primære analyseområde

Det primære analyseområde er sentrum av Hamar og de bynære havnearealer





ANALYSE
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OPPSUMMERING AV ANALYSE Potensiale og Utfordringer

1. HERLIGHEDSVERDIER

• Byens plassring ved Mjøsa er en stor del av byens karakter og identitet

• Topografien og kvadraturen gir byen karakter og bidrar til at man hele 
tiden oppfatter en kontakt til eller har visuell kontakt til Mjøsa

• Byen ligger plassert i et naturskjønt område med gode muligheter for 
et aktivt fritidsliv

• Kort fysisk avstand til vann, utmark og skog.

• Hamar har mange turist-destinasjoner og store kulturhistoriske 
verdier 

• Hamar er en vinterby med gode muligheter for vintersportaktiviteter

EN ATTRAKTIV BY 

STASJON

1200M

15min. 5min.

7min.

NESTLÉ
STUDENTBOLIG

KULTURFABRIK
SUPERMARKED

TORGGATA

HØGSKOLE

MJØSA

• De sentralt beliggende arealer ved Mjøsa er dominert av parkering og 
private båtplasser

• På tross av korte avstander mellom byen og vannet oppleves sentrum 
fysisk avskåret fra vannet. Dette er både på grunn av for få og mangelfulle 
passasjer under jernbanen, såvel som mangel på destinasjoner og 
funksjoner på havnen

• Mange turistdestinasjoner og fritidstilbud ligger utenfor sentrum

SVAK KOPLING MELLOM SENTRUM OG DE 
OMKRINGLIGGENDE HERLIGHEDSVERDIER

STASJON

STASJON

STADION
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2. NETTVERK & BEVEGELSE

• Byens skala inviterer til bevegelse til fots og på sykkel

• Korte avstander til mange av byens attraksjoner

• Sykkeltrafikken i Hamar er bemerkelsesverdig høy sammenlignet med 
andre norske byer

• Den sentralt plasserte jernbanestasjonen med kopling til busstasjonen 
inviterer til pendling med tog og buss.

EN BY MED KORTE AVSTANDER

STASJON

1200M

15min. 5min.

7min.

NESTLÉ
STUDENTBOLIG

KULTURFABRIK
SUPERMARKED

TORGGATA

HØGSKOLE

MJØSA

• Byen er på tross av sin størrelse primært bil-basert

• Utdefinerte ankomster til Hamar sentrum - når er man i byen? 

• Grunnet den manglende prioriteringen av fotgjengere og syklister 
oppleves de faktiske avstandene mye større enn de er

• Mangelfulle fotgjenger- og sykkel-koplinger til populære destinasjoner, 
som Koigen 

• Sykkeltrafikk er et uutnyttet potentiale

INFRASTRUKTURELLE UTFORDRINGER

STASJON

STASJON

STADION
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OPPSUMMERING AV ANALYSE Potensiale og Utfordringer

MANGLENDE HIERARKI & PROGRAMMERING AV 
BYENS ROM

• Mangel på diversitet i identitet og hierarki i byens rom 

• Mangel på forskjell i skala/funksjoner/utforming

• Manglende fokus på forskjellige brukergrupper, særlig barn og unge

• Få programmer og aktiviteter i byens rom

• Store deler av byens rom blir brukt som parkeringsplass

• Kveld, natt og weekend er det et meget lavt aktivitetsnivå i bysentrum

STASJON

STASJON

STADION

• Byen rommer en lang rekke sentralt beliggende byrom og parker, som 
kan tilføres aktiviteter, både permanente og midlertidige

• Hamar har en aktiv eventkalender med arrangementer for alle byens 
borgere. Dette kan brukes til å sette fokus på byens rom ved i høyere 
grad å trekke aktiviteter ut på gater og plasser

• Det har vært en stigning i oppholdsaktivitet i byen, særlig kafélivet er 
stigende

• Sentrum rommer flere grønne områder med plass, lys og luft

• Den sentralt plasserte høgskolen med 1.800 studerende kan bidra til 
byens liv og aktivitet

EN BY MED PLASS TIL UTFOLDELSE

STASJON

1200M

15min. 5min.

7min.

NESTLÉ
STUDENTBOLIG

KULTURFABRIK
SUPERMARKED

TORGGATA

HØGSKOLE

MJØSA

3. BYROM & OPPHOLD
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• Byen utvikles i punktnedslag og primært utenfor sentrum

• Mangel på koblinger mellom nye prosjekter

• Kvadraturen er ufullstendig, det er mange hull i bebyggelsen

• Manglende bymessig bebyggelse langs Vangsvegen

• Byens mange gårdsrom brukes primært til parkering og renovasjon

• Utydelige ankomstpunkter til Hamar sentrum

• Liten variasjon i boligtilbudet og få institusjoner i sentrum

UUTNYTTET POTENSIALE TIL FORTETTING AV 
SENTRUM

STASJON

STASJON

STADION

• Det er befolkningsvekst til Hamar

• Mange igangsatte og planlagte byutviklingsprosjekter i sentrum og langs 
Vangsvegen

• Plass til fortetting; ikke-utbygde arealer, tidligere industriområder og i 
eksisterende bebyggelse i sentrum

• Verdifull historisk bebyggelses-struktur; kvadraturen og den 
kulturhistoriske bebyggelsen

• Fin menneskelig skala og mange aktive fasader

• Sterk planleggingstradisjon

• God dialog med innbyggerne om byutvikling

• Godt samarbeid mellom privat og offentlig

EN BY I UTVIKLING

STASJON

1200M

15min. 5min.

7min.

NESTLÉ
STUDENTBOLIG

KULTURFABRIK
SUPERMARKED

TORGGATA

HØGSKOLE

MJØSA

4. BEBYGGELSE & BYUTVIKLING
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100m 200m 300m

1. HERLIGHEDSVERDIER Forbindelser & Relasjon til Mjøsa

Mjøsa ligger tett ved Hamar, men samtidigt langt 
vekk. Naturen, topografien og de åpne vannrom 
forsterkes av en tett kvadratur, som rammer 
inn og forsterker utsyn og potensielle koplinger. 
Men store fysiske barrierer, svake koblinger og 
arealer uten attraksjonskraft skaper store mentale 
avstander mellom byen og Mjøsa.

BYEN TETT VED MJØSA MEN 
VANSKELIG Å KOMME TIL

Park og naturområde

Parkeringsareal ved Mjøsa

Jernbane og jernbaneområde

Passasjer under jernbanen 

Siktlinjer

Kvadratur
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GOD VISUELL KONTAKT OG KORT AVSTAND TIL VANNET - MEN SVAKE FYSISKE FORBINDELSER UTEN IDENTITET

MJØSA ER NÆRVÆRENDE I HAMAR - Topografien og byens kvadratur skaper god visuell 
kontakt til Mjøsa. Avstandene til Mjøsa er generelt korte. Avstanden mellem Mjøsa og hvilket 
som helst sted i sentrum er meget kort. 

HAVNEAREALER BRUKES TIL PARKERING FREMFOR BYUTVIKLING

HAVNEAREALENE ER DOMINERT AV PARKERING - Store deler av havnearealene brukes 
til parkering, og det er høyt belegg spesielt på de langtidsparkeringsplassene som ligger 
i umiddelbar forlengelse av Strandgateparken. Omvendt er det meget lavt belegg på de 
p-arealer som ligger lenger ute på havnen, slik som p-arealene ved Koigen. 

70% AV HAMARS 
SENTRALE HAVNEAREAL 
ER PARKERING

MULIGHET FOR REKREATIVE AKTIVITETER VED VANNET

FLERE FINE MULIGHEDER VED MJØSA, MEN MER KAN UTVIKLES - Den nye aktivitets- og 
strandparken  ved Mjøsa, en fortsatt promenade, samt mulighed for aktiviteter på vannet er 
alle gode bidrag, som bidrar til et aktivt friluftsliv ved Mjøsa. Det finnes et stort potentiale for 
å utvikle flere rekreative aktiviteter ved Mjøsa for lokale beboere og gjester, da en del arealer 
ennå ligger uutnyttet.

MANGE NORD-SYD GATER LEDER NED TIL MJØSA - Generelt er disse gatene allikevel 
forholdsvis identitetsløse og preget av mangel på funksjoner. Ganske få av gatene ender i en 
rent fysisk forbindelse til Mjøsa under jernbanen. Disse koplingene under jernbanen er generelt 
ikke attraktive og kvaliteten for fotgjengere og syklister er lav.
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2. NETTVERK & BEVEGELSE Kvalitet for Fotgjengere & Syklister

300 m

4 min

600 m

8 min

100m 200m 300m

KORTE AVSTANDER 
MEN MANGE 'MISSING LINKS'

Primære fotgjengerforbindelser

Sekundære fotgjengerforbindelser

Fotgjengerforbindelser og rekreative forbindelser

Destinasjoner

Missing links

Forbindelser som krever en oppgradering

KUNSTBANKEN

TJUVHOLMEN

SKIBLADNER

KOIGEN

HAMAR KIRKE

KULTURHUS

KIRSTEN FLAGSTAD MUSEET

HØGSKOLEN

STASJONEN

KJØPE SENTER

HAMAR KOMMUNE

KINO

HØGSKOLE

STASJON

STADION

“5 MIN BY”

MJØSA

NESTLÉ

Hamar sentrum har en fin skala og korte 
avstander. Hamar er en "5 minutters by", hvor 
mange attraksjoner kan nås i løpet av 5 minutters 
gange. Men det mangler flere forbindelser til 
byens destinasjoner, eller de er ikke attraktive for 
fotgjengere, og avstandene oppleves som lengre 
enn de i virkeligheten er.
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KORTE AVSTANDER  OG GODE GÅ-FORBEDRINGER

STORT POTENSIALE FOR EN GÅ- OG SYKKELVENNLIG BY. 
Avstandene i sentrum er korte for gående, og generelt er overflatebelegget av høy kvalitet, 
dette gjelder især den østlige delen av sentrum og området omkring Torggata og den nyligt 
omlagte Strandgata. Utenfor dette området er detaljeringsgrad og vedlikehold generelt 
lavere.  

FOTGJENGERNETTVERKET ER SVAKT KOBLET TIL BYENS DESTINASJONER

MISSING LINK TIL HØGSKOLEN
Ankomstplassene er ikke inviterende eller 
synlige. Den nye plassen, som planlegges 
foran skolen, kan skape nye invitasjoner og 
styrke forbindelsene til Torggata.

MISSING LINK TIL STADION
Forbindelsen mellem sentrum og det nye 
shoppingsenteret på Stadion oppleves 
som lengre enn den aktuelle distanse pga. 
forbindelsens lave byromsmessige kvalitet. 
Fuglsethtomta er særlig kritisk. 

60 KM/T UTFORMING I 30 KM/T SONEN

STASJONEN ER GODT PLASSERT, MEN HAR EN UTYDELIG ANKOMST 

STASJONSOMRÅDET ER GODT PLASSERT I BYEN, MEN SAVNER EN TYDELIG ORIENTERING 
OG KOPLING TIL SENTRUM Ankomstområdet ved stasjonen virker utrygt både 
infrastrukturelt såvel som trygghetsmessig, grunnet dårlig belysning og mangel på andre 
funksjoner i området, som kan være med på å skape mer aktivitet. Koblingen mellom 
diverse transportformer er ikke optimert og forbindelsen til Torggata og Strandgata er 
utydelig og ikke prioritert for fotgjengere.

GÅ-TRAFIKKEN KAN STYRKES GJENNOM FLERE FUNKSJONER I GATENE OG EN HØYERE 
DETALJERINGSGRAD. Flere gater i sentrum inviterer ikke til gåtrafik, men animerer snarere 
til økt hastighet.
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2. NETTVÆRK & BEVEGELSE Trafikkfordeling

ØSTRE TORG = 2454
TOTAL: 2.208 

TOTAL: 246

STRANDGATA = 2544
TOTAL: 1.392 
TOTAL: 960
TOTAL: 192

STORTORGET = 7548
TOTAL: 2820 
TOTAL: 4386
TOTAL: 342

STASJONSOMRÅDET = 7980
TOTAL: 3.024
TOTAL: 300

TOTAL: 4.656

TORGGATA = 4800
TOTAL: 3.990 

TOTAL: 810
*gågate med 
varelevering 

tillatt

GRØNNEGATA = 15324
TOTAL: 2.004 
TOTAL: 12.810

TOTAL: 510

S
TO

R
TO

R
G

E
T

ØSTRE TORG

STRANDGATA TORGGATA

GRØNNEGATA

STASJONSOMRÅDET

VANGSVEGEN

100m 200m 300m

Fotgjengere

Syklister

Biler

*Strandgata var i forbindelse med tellingene i 2012 
under ombygning og delvis stengt for bilkjøring (ingen 
gjennemkjørende trafikk)
Tellingene er gjennomført i tidsrommet 10:00 - 21:00 - tirsdag 
den 4. september 2012

38% 58%

58% 37%

5%

38% 55%

7%

17%
83%

66% 28%

7%

10%

90%84%

13%

3 GATETYPER -ØST-VEST BYEN

De gjennomførte trafikktellingene viser at det 
er en tydelig fordeling av trafikktyper på de 3 
primærgatene i sentrum. Grønnegata er preget 
av biltrafikk. Fotgjengere og syklister foretrekker 
Torggata. Strandgata er under ombygging 
til miljøgate, hvor fotgjengere og syklister 
prioriteres i høyere grad enn idag og kommer til 
å bli en mer rekreativ gate.  Byen er preget av 
sterke øst-vest forbindelser, både mht. bruk og 
karakter.

VANGSVEGEN = 5921
TOTAL: 1.632 
TOTAL: 3.894

TOTAL: 395
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GRØNNEGATA - TRAFIKKGATE MED 
ØKT BELASTNING I FRAMTIDEN

TORGGATA - STRØKSGATE MED FÅ SOM GÅR - OG MED ENDA FÆRRE OM KVELDEN

PRIMÆRE TRAFIKKALE ÅRER GJENNOM 
SENTRUM  Trafikkgate, færre funksjoner 
på gateplan, større enheter. Relativt få 
rekreative verdier. 

FOTGJENGER- OG SYKKELGATE  Byens sentrale gate, levende handlegate med diversitet i 
tilbud av butikker og god interaksjon mellom etasjenivå og gateplan. Men gaten har ingen 
økning av fotgjengere og syklister siden undersøkelsen i 1997. Antallet gående er lavt ift. 
andre byer av liknende størrelse.

STRANDGATA - REKREATIVT 
POTENSIALE

BYMESSIG PROMENADE  - fantastisk stort 
potentiale i kraft av beliggenheten ved  
Strandgateparken og like ved Mjøsa. En del 
kaféer, restauranter, litt handel og service.

VANGSVEGEN - KOPLING MELLOM 
TO HANDELSDESTINASJONER

MANGE SYKLISTER NASJONALT, 
MEN FÅ INTERNASJONALT

KARLSKRONA (SVERIGE): 
30.000 INNBYGGERE. 
12.000 FOTGJENGERE

RIBE (DANMARK):
10.000 INNBYGGERE
12.000 FOTGJENGERE

BEGGE ER 
TURISTDESTINASJONER

HAMAR
20.000 INNBYGGERE
4.000 FOTGJENGERE

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

8 9 10 11

t I D

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

17%
83%

GÅTRAFIKKEN I TORGGATA MELLOM KLOKKEN 08 OG 21. Gåmønstret er tegn på en aktiv 
gågate mellem klokken 12 og 16 og en relativt stille gate om morgenen og om kvelden. 

NYTT KJØPESENTER ØKER BETYDNINGEN 
AV VANGSVEGEN - som kan utvikles til en 
sterk og interessant kopling til Torggata. 
Idag mangler gaten en fornemmelse av 
bymessighet og kvaliteter for fotgjengere.

GANSKE MANGE SYKLER I HAMAR - men 
det er stadig et stort uutnyttet potensiale 
for å utvikle sykkelnettverket ennå mer. 
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100m 200m 300m

3. BYROM & OPPHOLD Rummenes Karakter & Identitet

ØSTRE TORG

PETER SINNERUDS 
PLASS

TRIANGLEN

MIDTBYEN
PLASS

HAMAR KIRKE

VESTRE TORG

STASJONSPARKEN

STORTORGET

FOUGNERLUNDS PLASS

HAMAR RÅDHUS

STADION - TORG OG GRØNT 
BYROM

HAMAR HØGSKOLE

STRANDGATEPARKEN

KOIGEN

ANKOMSTPARK

MANGE STORE ROM

Parker

Planlagte parker

Torg

Planlagte torg

Del av torgrommet

Hamar har pga. den historiske kvadraturen en 
rekke store byrom, som er sentralt plassert i 
sentrum. Flere byrom oppleves som for store, 
da det generelt er få programmer til de store 
dimensjonene. Mange byrom kunne integreres 
bedre med funksjonene i bebyggelsen omkring. 
Enkelte byrom er isolerte fra den omliggende 
byen av trafikkerte veiarealer.  
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- MEN MANGEL PÅ HIERARKI OG IDENTITETMYE PLASS & MANGE STORE ROM

MANGE SITTEMULIGHETER, MEN AV VEKSLENDE KVALITET

BÅDE FASTE OG FLYTTBARE MØBLER I SENTRUM - kvaliteten av sitteplasserne er 
vekslende, og det finnes mange forskjellige typer benker i sentrum. På Østre Torg finnes 
mange kommersielle sitteplasser og en rekke forskjellige offentlige benker, som skaper et 
rotete og ugjennomtenkt uttrykk. Visse benker er nedslitte og sittekomforten er av dårlig 
kvalitet, noe som betyr, at de ikke brukes i det omfang, som ellers kunne ha vært tilfellet. 

HERLIGE GRØNNE OASER, MEN UTEN PROGRAM

HAMAR ER VELFORSYNT MED EN REKKE 
BYROM - byrommene er jevnt fordelt 
utover bysentrum og varierer i størrelse og 
type. Mange byrom har store dimensjoner 
ift. til byens størrelse. 

MANGE BYROM ER IKKE ROMLIG DEFINERT 
- Flere av byrommene i Hamar er ikke 
definert av de omkringliggende fasadene.

BYROMMENE I HAMAR FREMSTÅR GENERELT LIKE VIKTIGE,  OG DERES INDIVIDUELLE 
KARAKTER ER IKKE UTVIKLET - Hamar har med Dream Hamar på Stortorget satt i gang en 
viktig prosess omkring utviklingen av byrommenes individuelle karakter og særlige bruk. 
Det finnes et stort potentiale ift. å tydeliggøre de enkelte byrommenes karakter og bruk.

HAMARS PARKER ER VIKTIG PAUSER – men det er få programmer og aktiviteter i de grønne 
byrommene og en svak kopling mellom parkene og de umiddelbare omgivelsene i forhold til 
f.eks. funksjoner i kanten, som kunne berike livet i parken. 
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100m 200m 300m

3. BYROM & OPPHOLD Bylivsaktiviteter

30%

13%

23%

27%

ØSTRE TORG
TOTAL: 105

STRANDGATA SAMT 
STRANDGATAPARKEN

TOTAL: 42

VANGSVEGEN
TOTAL: 57 

STASJONSOMRÅDET
TOTAL: 35

GRØNNEGATA
TOTAL: 73

(STORTORGET
UFULLSTENDIG TALL)

TORGGATA
TOTAL: 145

41%
30%

11%

23%

66%

68%

14%

16%

50%

18%

19%

48%

7%
Stående

Venter på transport

Sittende på benk

Sittende på kaféstol

Sittende sekundær

Lekende Barn

Kommersielle aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

Fysiske aktiviteter

*Stortorget er ikke med grunnet mangelfulle registreringer. 
Tall fra Strandgata er ikke sammenlignbare, da 2012-registringen 
også omfatter Strandgateparken

MER OPPHOLD

Sammenligning mellem registrering av opphold på 
henholdsvis Østre Torg, Torggata og Grønnegata 
foretatt i 1997 og igjen i 2012 viser en kraftig 
stigning i antallet av oppholdsaktiviteter i 
byen. Ettersom det ikke skyldes et økt antall 
besøkende til sentrum tyder det på en generell 
samfunnsforandring, hvor folk oppholder seg 
lengere tid i byrommet, ofte sittende på kaféenes 
uteserveringer.  

*I registreringene fra 1997 er det definert 4 kategorier av 
oppholdsaktivitet. For at kunne sammenligne data  fra 1997 med 
data fra 2012 er 2012-registreringene her forenklet og dekker over 
den samme tidsrammen 10 - 18

79%79%
26%

27%
31%

17%

16%

60%

19%
52%

70%

22%

TOTAL: 18

TOTAL: 33

TOTAL: 7

GRØNNEGATA

TORGGATA

ØSTRE TORG

+ 270%

+ 400%

+ 430%

TORGGATA
STORTORGET

GRØNNEGATA

ØSTRE TORG

STASJONSOMRÅDET

VANGSVEGEN
STRANDGATA OG 

STRANDGATEPARKEN
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FÆRRE GÅENDE I TORGGATA, MEN MER OPPHOLD I GATEN

MANGEL PÅ PROGRAMMERING AV BYENS 
ROM - det er ganske få lekemuligheder for 
barn i forbindelse med byens rom. 

1997

1997

2012

2012

1997
TOTAL = 4960

2012
TOTAL = 3888

2012
TOTAL:145

- 20%

+ 270%
1997

TOTAL: 33

TORGGATA

TORGGATA
OPPHOLD

BEVEGELSE
BEVEGELSE

OPPHOLD 

BEGIVENHETENE I HAMAR ER ÅRSTIDSBESTEMTE - hoveddelen finner sted i løpet 
av sommeren, mens vinteren er et uutnyttet potensiale i sentrum. Mange av de gode 
fritidstilbudene om vinteren er plassert utenfor sentrum, noe som minsker antallet 
besøkende til byen om vinteren.

FÅ AKTIVITETER OM VINTERENFÅ STUDENTER I SENTRUM - FÅ AKTIVITETER OM KVELDEN

HAMAR ER ØDE OM KVELDEN - det er 
forholdsvis få boliger i sentrum og det er 
ganske få studenter som bor i sentrum. 

FÅ UNGE MENNESKER - på tross av de 
mange studentene på høgskolen er det 
bare ganske få av studentene som bruker 
tid i sentrum. 

FOLK BRUKER GENERELT LENGRE TID I TORGGATA - på tross av, at det er færre, som går i 
Torggata ift. 1997 er det allikevel skjedd en kraftig økning av oppholdsaktivitetene, noe som 
peker på at folk generelt bruker gaten også som et rekreativt byrom. 

50%

18%

19%

KAFÉLIV ER DEN PRIMÆRE OPPHOLDSAKTIVITET, LEK ER FRAVÆRENDE

50% PÅ 
KAFÉSTOLER

KAFÉLIV UTGJØR CA. 50% AV ALL 
AKTIVITET - den primære økning av 
oppholdsaktiviteter skyldes de mange nye 
uteserveringene som er etableret siden 
1997.  
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Handel

Service

Spisesteder

Night Life

Kontorer

Boliger

Kulturelle funksjoner

Offentlige funksjoner

*registrering august 2012 100m 200m 300m

ØSTBYEN

VESTBYEN

FIN SKALA MEN SVAK INTEGRASJON 
MELLOM BYROM OG FUNKSJONER

Registreringen av funksjoner på gateplan viser, at 
den største konsentrasjonen av blandede funksjoner 
er omkring Torggata. Særlig den østlige delen 
av gaten, som forhoder seg til Østre Torg. Etter 
Stortorget mot vest endrer byen drastisk karakter 
og blir mer monofunksjonell. I dette området er det 
mindre utveksling mellom første etasje og gatenivå 
og det er flere inaktive fasader og derfor færre 
inntrykk. Den vestlige del av sentrum er i høyere 
grad preget av boliger, og inneholder en del tidligere 
industri som står foran byfornyelse. 

4. BEBYGGELSE & BYUTVIKLING Bebyggelsens Funksjon & Fasader

VESTBYEN - ØSTBYEN
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INAKTIVE FØRSTEETASJER I VESTBYEN  

MONOFUNKSJIONELLE OMRÅDER I DEN VESTLIGE DEL AV SENTRUM - her finnes primært 
lange ensartede fasader og en mangel på funksjoner. Dette avspeiles i byens rom, som på 
samme måte har en lavere grad av aktivitet og detaljering. Dette gjør seg også gjeldende for 
mange av sidegatene i byen, slik som Sverres Gate og Håkons Gate

MANGE AKTIVE FASADER LANGS TORGGATA

LANGS TORGGATA OG STRANDGATA FINNES EN HØYERE GRAD AV AKTIVE FØRSTE 
ETASJER - antallet bygningsmessige enheter er høyt og det er en stor variasjon i funksjoner. 
Området er allikevel primært preget av handel og servering.

KARAKTERISTISK BYGGERI I MENNESKELIG SKALA

HISTORISK BYKJERNE BYGGET OPP OMKRING KVADRATUREN - som rommer både 
karakteristiske historiske såvel som moderne byggeri. Bebyggelsen er forholdsvis homogen 
i forhold til antall etasjer og bygningsmessig uttrykk.  Den relativt lave bebyggelsen skaper 
et godt mikroklima i de offentlige rommene.

MANGEL PÅ SAMSPILL MELLOM BYROM OG OMKRINGLIGGENDE FUNKSJONER

INAKTIVE PLASSROM - ganske få av Hamars viktige destinasjoner makter å skape et sterkt 
samspill med utendørsrommene. Byens liv leves ikke bare innenfor, men også ute i byens 
rom, og her bør en avsmitting av de omkringliggende funksjoner finne sted. 
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4. BEBYGGELSE & BYUTVIKLING  Bebyggelsens Karakter & Struktur 

STORE HULL MED POTENSIALE

100m 200m 300m

415 P-PLASSER

41 P-PLASSER

240 
P-PLASSER76 P-PLASSER

24 P-PLASSER43 P-PLASSER

16 P-PLASSER

15 P-PLASSER

20 P-PLASSER

40 P-PLASSER

Hamar sentrum har en sterk gate-kvadratur, 
som er karakteristisk og historisk verdifull. Den 
skaper viktige definisjoner av byrommene i form 
av en tydelig adskillelse mellom det private, det 
offentlige og de semi-private gårdsrommene. 
Men det finnes et stort potensiale for fortetting 
med aktiviserende funksjoner, som eksempelvis 
boliger og studenthybler i sentrum. Særlig i 
byens attraktive ankomstområder er det mange 
ufullstendige kvartaler og store arealer brukes til 
overflateparkering. De fleste av de mange potensielt 
attraktive gårdsrommene er idag parkeringsarealer. 

Bebyggelse

Eksisterende bebyggelseskanter

Ufullstendige kvartaler

Parkeringsareal /overflateparkering
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4. BEBYGGELSE & BYUTVIKLING  Bebyggelsens Karakter & Struktur 

UTYDELIGE ANKOMSTER TIL SENTRUM - STASJONS- OG STADIONOMRÅDETVERDIFULL INDUSTRIHISTORIESTUDIEBYEN - STORT POTENSIALE

POTENSIALE FOR ET ’CAMPUS HAMAR’ 
- en rekke nye kvaliteter kan utvikles i 
forbindelse med studiebyen, f.eks. en ny 
bydelsplass og en rekke styrkede koplinger 
til byens gå-nettverk og byens øvrige 
funksjoner. 

NESTLÉOMRÅDET rommer en interessant 
industri-historie med et karakterfullt 
byggeri, som potensielt er velegnet som et 
kommende byutviklingsområde med fokus 
på nåtidens kreative kunnskapsindustri.

STASJONSOMRÅDET har store arealer som 
har potensiale for en fortetting, særlig hvis 
arealene ved Mjøsa på den andre siden 
av jernbanen regnes med. Disse arealene 
blir enda mer attraktive, hvis en forbedret 
togforbindelse kan etableres. 

FUGLSETHTOMTA - EN BARRIERE Det 
nye shoppingsenter på Stadionområdet 
skaper et økt grunnlag for at de uutnyttede 
arealene på Fuglsethtomta kan bebygges 
og koplingen til sentrum dermed kan 
styrkes. 

BOLIGER I SENTRUM - UUTNYTTEDE GÅRDSROM OG FÅ INSTITUSJONER

BOLIGOMRÅDER I SENTRUM = ET PLUSS 
FOR BYEN - men friarealene i forbindelse 
med boligene er sjelden utnyttet til annet 
enn parkering

KVADRATUREN - VERDIFULL MEN UFULLENDT 

HOVEDDELEN AV ALLE INSTITUSJONER ER 
PLASSERT UTENFOR SENTRUM - skoler, 
idrettsfasiliteter, daginstitusjoner etc. er 
alle funksjoner, som bidrar til en daglig 
aktivitet i et område og som kunne ha skapt 
mer liv i sentrum. 

MANGE LEDIGE BYGGETOMTER I SENTRUM - de mange hullene i karréstrukturen er 
uutnyttede potensialer for å skape et mer aktivt og levende sentrum.  
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MANGE INITIATIVER, SVAK SYNERGI

4. BEBYGGELSE & BYUTVIKLING Fremtidsprosjekter

100m 200m 300m

KONVERTERING AV STORTORGET SAMT 
OPPFØRSEL AV NYTT KULTURHUS 

NYTT KJØPE SENTER   
PÅ STADIONTOMTA

FUGLSETHTOMTA 
2 NYE BYKVARTALER

KVARTAL 54 
BYFORNYELSE

KVARTAL 9 + 13 
BYFORNYELSE

KVARTAL 14 
BYFORNYELSE

KVARTAL 121
BYFORNYELSE

SKYSSTASJON

NY BYDEL

NY BYDEL TJUVHOLMEN

NY SKIBLADNER BRYGGE

KONVERTERING AV 
VANGSVEGEN TIL BYGATA

MIDTBYEN PLASS
KNUTEPUNKT FOR OFFENTLIG 

TRANSPORT

KOKERIET, KREATIVE 
VIRKSOMHETER

NYTT STUPETÅRN 
PÅ KOIGEN GJESTEHAVN OG 

RESTAURANT

8-METERSPLANET 
FRA PARKERING TIL SJØFRONT

NY LEKEPLASS I 
STRANDGATAPARKEN

KONVERTERING AV 
STRANDGATA TIL MILJØGATA

ETABLERING AV UNDERJORDISK 
P-HUS  320-340 P PLASSER
SAMT PARK OG LEKEPLASS

Pågående prosjekter

Kommende prosjekter

Visjonsprosjekter

Store byutviklingsprojekter er i gang i Hamar 
sentrum, noe som kommer til å forandre bruken 
av byen og på sin måte også byens identitet. Den 
fortsatte utvikling av byen signaliserer energi, 
fremtidstro og sterke planleggingstradisjoner. Men 
det finnes tilsynelatende en manglende synergi i 
implementeringen av de forskjellige prosjektene, 
da forbindelsene mellom dem ikke nødvendigvis 
etableres og dialogen mellom byrom og bygning 
ikke alltid er optimal. Et godt samarbeid mellom 
kommunen og private aktører, organisering 
av grunneiere og dialog med borgerne kan 
bidra til å øke synergien mellom de forskjellige 
utviklingsprosjektene.



31

STASJONSBYEN & BYEN VED MJØSA
Jernbanens plassering er for tiden under 
utredning i forbindelse med utvidelse av 
jernbanedriften gjennom Hamar. Hamar blir 
knyttet tettere til Oslo gjennom Intercity 
forbindelser, noe som både forkorter 
reisetiden, men også har flere avganger. 
En forandring av jernbanens linjeføring 
gjennom Hamar vil romme en rekke 
potensielle muligheter, men også en rekke 
potensielle problemer. I det følgende er 
det gjennomgått 3 scenarier. Stasjonens 
sentrale plassering og byens plassering ved 
Mjøsa er to vesentlige kvaliteter i Hamar og 
bør vara veiledende beslutninger som tas i 
forbindelse med jernbanen. Alternativ 2 og 3 
er ikke tilfredsstillende løsninger ift. å kople 
byen med Mjøsa og oppnå de mest optimale 
utviklingsmuligheter på sikt. 
Det er i vurderingen ikke tatt hensyn til 
tekniske eller økonomiske rammer. 

NYE TYNGDEPUNKT I BYEN
Hamar har en rekke spennende prosjekter 
i gang omkring utviklingen av Stortorget, 
et nytt kulturhus, et nytt shoppingsenter, 
utvikling av nye boligområder osv. Disse 
projektene vil tilføre vitale nye funksjoner 
til byen, men vil også forandre måten byen 
fungerer på. Nye destinasjoner skaper 
forandrede bevegelsesmønstre og vaner. 
Det er derfor vigtig at de nye funksjonene 
ikke tenkes isolert, men som del av en større 
sammenheng. Forbindelser til og integrasjon 
av prosjektene bør prioriteres.

NYTT KULTURHUS NY SHOPPINGKONSENTRASJON GOD DIALOG MED MEDBORGERE

KULTURHUSET PÅ STORTORGET - er et 
spennende nytt prosjekt som vil sette fokus 
på kulturlivet i Hamar og som kan bidra til å 
skape et mer levende Hamar, bl.a. også om 
kvelden og om vinteren. 

CCSTADION KJØPESENTER - utvider 
detaljhandelen i Hamar ganske kraftig. Det 
bør etableres sterke forbindelser mellom 
kjøpesenteret og bysentrum, så det blir en 
positiv synergi mellom dem. 

INFORMASJONSPAVILJONG - Hamar har på 
flere plan utmerket seg med en god dialog 
med medborgerne om utviklingen i Hamar. 
"Drøm Hamar" har fått internasjonal 
oppmersomhet, på Østre Torg ble det 
bygget en informasjonspaviljong i 2012, og 
mange folkemøter har vært avholdt.

POTENSIALE
+ stasjonens plassering fastholdes
+ arealene ved Mjøsa kan byutvikles
UTFORDRINGER
- forskjellige grader av barriere mellom 
sentrum og Mjøsa avhengig av omfanget av 
en nedsenkning

DAGENS TRASÉ NEDSENKET VEDTATT TRASÉ PÅ STOLPER I MJØSA TRASÉ UTENFOR BYKJERNEN

POTENSIALE
+ stasjonens plassering fastholdes
+ styrkede forbindelser mellom sentrum og 
vannet
UTFORDRINGER
- nye store barrierer (Koigen, Tjuvholmen)
- den visuelle kontakten mellom sentrum og 
Mjøsa forsvinner

POTENSIALE
+ styrket sammenheng mellom sentrum og 
Mjøsa i forhold til utvikling av byen
+ styrkede forbindelser til vannet
UTFORDRINGER
- byen mister en sentralt plassert stasjon 
og mange av de fordelene en forbedret 
togforbindelse kunne skape
- en ny flomsikring må etableres, hvis den 
gamle jernbanedemningen fjernes





STRATEGI
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STRATEGIER Oppsummering

1. FRA BYEN VED 
JERNBANEN TIL BYEN 
VED MJØSA

2. FRA PARALLELBYEN 
TIL DEN KOBLEDE BY

3. FRA BYEN MED PLASS 
TIL BYEN MED LIV

4. FRA LITT AV HVER 
TIL MER AV ALT
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Hovedplass

Sekundært byrom

Lokalplass

Primær bypark

Grønne rom/parker

Byggeplass

Kommende utbyggingsområder

Shared space/gatetun 

Oppgraderte forbindelser - høy kvalitet for fotgjengere & syklister

Fotgjengere & sykkelforbindelser

Byromsgate med urbane kvaliteter
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TIL 
BYEN VED MJØSA
TIL 
BYEN VED MJØSA

FRAFRA
BYEN VED JERNBANEN

1. BYEN VED MJØSA

INITIATIVER FOR BYEN VED MJØSA
1.  Den urbane sjøfront
2. Forbedrede og nye koblinger
3. Kontinuerlig promenade langs Mjøsa 
4. Nye byrom og aktiviteter ved vannet

Forbedret kobling 

Nye koblinger 

Nytt målpunkt 

Grønne rom

Utbyggingsområde
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8-METERSPLANET: 
HAMARS FRAMSIDE MOT MJØSA
"8-metersplanet" har potensiale til å bli 
sentrums urbane kontakt med Mjøsa. 
Bebyggelsens skala og innhold bør studeres 
nøye for å sikre at sjøfronten kan bli 
offentlig tilgjengelig og aktiv. 
Der bør fokuseres på aktive hjørner i 
bebyggelsen og fleksible førsteetasjer, som 
kan skape mulighet for funksjoner, som kan 
bli destinasjoner for hele byen. 
Området bør inneholde blandede funksjoner 
med innslag av boliger som kan skape et 
lokalt liv hele døgnet.

1.1 DEN URBANE SJØFRONT Byen til Mjøsa

3

4

2

3

4

1

2

BYEN TIL MJØSA!
• Komplementér med urban bebyggelse ved Mjøsa.
• Understøtt høy bebyggelseskvalitet med en høy 
offentlighetsgrad og tilgjengelighet.
• Skap en bebyggelse med blandede funksjoner, 
inkludert boliger, for å sikre et lokalt liv hele døgnet. 
• Bebyggelsen skal evne å skape nye destinasjoner og 
aktiviteter for Hamar. 
• Bebyggelsen skal sikre gode visuelle og fysiske 
koblinger til den eksisterende by. 
• Bygg videre på kvadraturen og gatenettverket. 
• Arbeid for aktive førsteetasjer med fokus på kaféer og 
restauranter.

TJUVHOLMEN: REKREATIVT BOLIGMJILØ VED MJØSA
Tjuvholmen skaper med sine unike forutsetninger en fantastisk mulighet for en ny bydel 
med blandet bebyggelse i form av hovedsakelig boliger, men også offentlige formål 
som f.eks. et hotell. Den unike beliggenheden krever en unikt utformet bebyggelse, som 
kan sikre et godt mikroklima, offentlig tilgjengelighet til vannet og som dessuten kan 
respektere de naturverdier som finnes på stedet. 

NY BYDEL I STRANDSONEN
En kontinuerlig, aktiv og levende sjøfront kan skapes ved 
å bebygge strandsonen fra Tjuvholmen til Espern. All ny 
bebyggelse bør etablere nye offentlig tilgjengelige plasser 
og aktiviteter for hele byen. Samtidig bør nye boligkvaliteter 
utvikles lokalt. For at den nye bydelen skal bli en suksess er 
det viktig, at den koples direkte opp til byens fotgjenger- og 
sykkelnettverk, og særlig viktige er forbindelsene til stasjonen 
og til sentrum. Hvis dette ikke lykkes blir den nye bydelen 
ved Mjøsa et isolert område som ikke bidrar til mer liv i byen. 
Tilkjørsel til den nye bydelen i bil bør skje fra Ringgaten, så 
det ved utbyggingen ikke skapes ennå en barriere til Mjøsa i 
form av en adkomstvei. Sjøfronten bør primært forbeholdes 
fotgjengere og syklister.

Bo01, Malmø, Sverige

Jarla sjö, Sverige

KOIGENS 
BEBYGGELSES-MANUAL
Koigen skal bevares og utvikles som 
Hamars grønne, rekreative sjøfront 
med enkeltstående bygninger med 
offentlige formål. Den eksisterende 
historiske bebyggelsen bør settes i 
stand og utvikles til å kunne huse nye 
offentlige funksjoner. Omkring den 
nåværende kiosken kan det etableres 
en ny destinasjon, og ny bebyggelse kan 
utvikles med havnerelaterte funksjoner, 
f.eks. lokaler til vannsport som kajakk og 
seilklubb, service i forbindelse med ny 
gjestehavn og lokaler til kafé eller bar.  

1
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1.3 KONTINUERLIG PROMENADE LANGS MJØSA1.2 FORBEDREDE OG NYE 
KOBLINGER

1
2

3

3

1

2

EN OPPLEVELSESRIK SJØFRONTPROMENADE
• Skap en kontinuerlig offentlig tilgjengelig 
promenade langs hele Mjøsas sjøfront
• Skap tilgjengelighet og plass for alle myke 
trafikkanter; gående, løpere, syklister, folk med 
barnevogn eller rullator, skatere osv. 
• Etablér steder for opphold og aktivitet langs 
promenaden
• Skap steder hvor det er adgang og nærhet til 
vannet
• Variér opplevelser og karakter

Hamars catwalk. Promenaden langs 8-metersplanet kan utvikles til en 
storslått, aktiv og urban "catwalk" med plass til å se og bli sett, nyte 
utsikten og møte vannet. 

STYRK DE FYSISKE KOBLINGENE MELLOM BYEN 
OG SJØFRONTEN

• Prioritér koblingene fra sentrum til Mjøsa
• Oppgradér eksisterende passasjer under 
jernbanen
• Undersøk mulighetene for nye passasjer
• Prioritér fotgjengere og syklister ift. plass og 
koplingenes kvalitet
• Utvid passasjene eller ensrett biltrafikken
• Etablér ny belysning og gatebelegg
• Skap en tydelig visuell markering av passasjene
• Implementér midlertidige tiltak for å forbedre 
koblingene mellom sentrum og Mjøsa

Ny gjestehavn og promenade. 
Promenaden bør oppgraderes 
og utvides. Undersøk 
mulighetene for å stenge for 
gjennomkjørende trafikk og 
for å utvide med tilgjengelige 
brygger langs vannet.

Sjøpromenaden langs 
jernbanebrygga og Tjuvholmen 
kan utvikles til en miks av urban 
og rekreativ karakter med 
innslag av grønne elementer og 
myke materialer

Bo01, Malmö, Sverige
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MØTEPLASSER VED SJØFRONTEN
• Etablér nye attraktive og aktive møtesteder ved vannet
• Plassér møtestedene strategisk, slik at de forsterker 
koblingene til byen
• Konsentrér aktivitetstilbud, opphold og kontakt med 
vannet omkring møtestedene
• Konsentrér innsatsen ift. offentlige funksjoner og aktive 
førsteetasjer omkring møtestedene

1.4 NYE BYROM & AKTIVITETER VED VANNET

3

3

1
2

1

Jernbanebryggen som destinasjon for 
koblingen Østre torg /stasjonen - Mjøsa. 
Plass som møter vannet, trapper og 
opphold som kan utnytte kveldsolen. 
Et sted med særlig fokus på ungdom. 
Mulighet for nye ungdomslokaler i den 
eksisterende bebyggelsen. 

Destinasjon for koplingen 
Strandgateparken - Mjøsa. Urban plass 
med kveldsol og utsiktsmuligheter. 
Liten og intim plass med liv på kaféer og 
restauranter, liggestoler og drinks. Her 
kommer man tett på vannet og ut i vannet. 
Plass til lek og opphold. 

Skibladnerbrygga og gjestehavn som destinasjon for koplingen Stortorget - Mjøsa. Plassen har særlig fokus på vannrelaterte 
sportsaktiviteter, kafé /bar /restaurant og på historiefortelling om Hamar. Her kan man leie kano og kajakk, sykle, seile og dykke. 
Om vinteren kan man bade i hot tubs eller i en ny svømmehall. Her finnes informasjon omkring Mjøsa og Hamars historie, om 
utfluktsmål og attraksjoner. Om sommeren er det en strandbar og en kafé med sandstrand, liggestoler og parasoller. Hverdagslivet 
på bryggen utspiller seg i form av seilsportaktiviteter og et felles nytt hus for seilsportaktiviteter og ungdom. 

Det Maritime Ungdomshus, Amager Strand, København Ofelia Beach Københavns havn

2
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Gågata

Shared space/gatetun

Oppgraderte forbindelser - høy kvalitet 
for fotgjengere og syklister

Fotgjengere & sykkelforbindelser

Byromsgate (gate med urbane kvaliteter)

Byromsgate med buss

Byromsgata som trafikkfordelingsgate

Byrom & Grønt område/bypark

INITIATIVER FOR DEN KOBLEDE BY
1.  Gatenettverk - gaten som byrom
2. Fredeliggjør byens hjerte - skap gå- 
og sykkelvennlig utforming i sentrum
3. Styrk de eksisterende gatekarakterer 
- øst-vest
4. Styrk nord-syd forbindelsene

FRA
PARALLELBYEN

2. DEN KOBLEDE BY

TIL
DEN KOBLEDE BY
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IDENTITET GJENNOM BRUK AV 
ENKELTELEMENTER
- GJENNOMGÅENDE DESIGNPROFIL
Ved å arbeide med gjennomgående 
elementer kan man skape en felles identitet 
for hele Hamar sentrum. Enkelte elementer 
kan samtidig brukes til å skape en særlig 
karakter på utvalgte gater og plasser. 
Elementer slik som;
• Belegning 
• Beplantning
• Belysning
• Benker
• Skilting
• Annet inventar

2.1 GATENETTVERK Gaten som byrom

HELHETSTENKNING - GATEN SOM BYROM 
• Tenk gatene som en del av byens rom
• Skap plass til opphold og aktivitet
• Arbeid med interaksjon mellom bygning og byrom, 
funksjon og aktiviteter
• Skap identitet gjennom bruk av enkeltelementer, 
slik som belysning, benker etc.
• Arbeid med universell utforming og tilgjengelighet 
for alle brukere
• Definér gaterommene tydelig ved å bygge 
langs kanten - utbygging av byens historiske 
kvartalsstruktur

UNIVERSELL UTFORMING - 
TILGJENGELIGHET FOR ALLE
I forbindelse med omlegging av byens 
gaterom er det essentielt at man tenker 
på universell utforming. Det skal være 
mulig for alle å kunne krysse gaten sikkert 
og nivåfritt. Skilting og busstoppesteder 
skal plasseres så de er tydelig synlige i 
gatebildet. Inventar skal plasseres så det 
ikke obstruerer bevgelse langs gaten, og 
belysning bør tenkes på slik at det danner 
rammene for en sikker og trygg by.

AKTIVE FØRSTEETASJER - INTERAKSJON MELLOM FØRSTEETASJE OG GATEPLAN - GATEN SOM OPPHOLDSROM
Gatene skal ses som en del av byens rom. Ved å tenke små nisjer med plass til opphold og lek inn i gatene, som små pauserom i 
forløpet, kan man skape mer rom for aktivitet og dermed danne rammene for mer liv i gaten. Det er vigtig at det dannes aktive 
bygningskanter langs gatene og at det tenkes i diversitet i funksjoner og variasjon i bruk gjennom døgnet, slik at man sikrer at 
det er øyne på gaten og at det dermed føles mer trygt å oppholde og bevege seg i byens rom.

HELHETSTENKNING I SENTRUMSONEN (30KM SONEN)
Gatene skal tenkes som en helhet hvor man gir plass til alle og tenker en samlet strategi for byens trafikk. Fremfor å dele opp gatene, som alle er relativt 
smale, mellom de forskjellige trafikkanter bør det ses på hvordan man kan tenke i en ’shared surface’ hvor det er plass til alle.
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2.2 GÅ & SYKKEL- VENNLIG UTFORMNING I HELE SENTRUM Fredeliggjør byens hjerte

30

30

5

PRIORITERING AV FOTGJENGERE OG SYKLISTER I SENTRUM
• Etablér standarder og prinsipper for utforming av gatene i sentrum: 
30 km/t sonen og 5 km/t sonen
• Tydeliggjør og forsterk ankomstpunktene gjennom gateutforming, informasjon og fortetting
• Prioritér gang- og sykkeltrafikk innenfor sentrumsonen
• Etablér en parkeringstrategi, som sikrer tilgjengelighet til sentrum med bil, men frigjør arealer til 
byutvikling og byrom

Belegning som indikerer lav hastighet, København

30 KM/T SONE 
Hele sentrumsonen kan styrkes gjennom et tydelig 
skifte i gateutforming ved ankomstpunktene. 
Eksempler kan være bredere fortau med en 
belegning av høy kvalitet, flere grønne elementer, 
oppholdsmuligheter langs gatene, belegning 
på veibanen som indikerer en lavere hastighet, 
fotgjengeroverganger av høy kvalitet og belysning 
i menneskelig skala.

Variant af shared space med 
markering av sykkel- og gangflater

5 KM/T SONE SHARED SPACE OG GÅGATE
I området omkring Torggata (sidegatene mellom Grønnegata og Strandgata og forlengelsen 
av Torggata mot stasjonen) bør det skapes en gateutforming som prioriterer fotgjengere 
og syklister høyere enn i dag. En 5 km/t sone, hvor biler kan kjøre gjennom men på gåendes 
premisser "shared space". Området bør  hovedsaklig utgjøres av gater uten kantstein 
med belegning fra fasade til fasade og en høyere grad av leke- og oppholdsmuligheter og 
kommersielle aktiviteter i gaten som eksempelvis uteservering og vareutstilling. 
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PARKERINGSSTRATEGI
• Langtidsparkering ved ankomstpunkter
• Samlet realtidsinformasjon om tilgjengelige p-plasser
• Ingen langtidsparkering på flaten
• Ta initiativ til en vareleveringsstrategi og korttidsparkering 
langs gater i 30 km/t sonen
• Integrér p-hus med andre funksjoner i førsteetasjen
• Arbeid for en sommer/vinterstrategi for parkering i sentrum, 
• Introduser fleksibel parkering, Parking Day og midlertidige 
gatestengninger gjennom begrønning, festivaler og events. 

P

P

P

P P

STATION

P-HUS

Integrering i byrom av inngangen til 
parkeringskjeller. Zuidas, Holland

HAMAR SYKKELBY
For å fremme Hamar som sykkelby 
bør det etableres markerte sykkelstier 
mellom sentrum, viktige destinasjoner 
og boligområder utenfor sentrum. 
Sykkelstiene bør være synlige både 
gjennom skilting og veimarkeringer. I 
områder med ganske få syklister kan en 
blanding av syklister og fotgjengere på 
fortauene evt. være en løsning, men med 
det nåværende mål om å fordoble antallet 
syklister i Hamar anbefales det at det 
allerede nå tenkes i separate sykkelstier 
og ikke i en blanding av de myke 
trafikkantene. Innenfor 30 km/t sonen 
kan syklister blandes med biltrafikken, 
men i ankomstgatene til sentrum bør 
det etableres separate sykkelstier. 
Sykkelnettverket bør komplementeres 
med sykkelparkering i hele sentrum.

Etablering av nye parkeringshus i periferien av byens sentrum kan frigjøre verdifull plass til ny bebyggelse i sentrum og kan medvirke til å forsterke 
ankomstpunktene til sentrum. Parkeringshus i bynære omgivelser bør i størst mulig omfang integreres med andre funksjoner, som f.eks. boliger og 
aktive funksjoner i førsteetasje. 

Parkeringshus, boliger og aktive funksjoner i førsteetasje. 
Bo01, Malmø

Integrering av parkering i en 
shared space gate

Tydelig markering av sykkelstier samt 
gode sykkelparkeringsfasiliteter

Midlertidig programmering
- fra parkeringsplass til oppholdsrom

Flex-parkering for sykler i dagtimene og 
biler om natten, København
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TORGGATA – HANDELS- & OPPHOLDSGATE

2.3 STYRK DE EKSISTERENDE GATEKARAKTERER Øst - Vest

4M4M 4M
TOTAL. CA. 12M

Styrk gaten som handlegate ved å introdusere flere oppholdsmuligheter. 
Komplementer gaten med andre funksjoner enn handel for å styrke aktiviteten 
gjennom døgnet og uken, hvor folk inviteres til å bli lengere. Andre funksjoner 
kunne være: boliger og mindre skala virksomheter/kontor. Introdusér flere 
lekemuligheter "Playspots" og sosiale oppholdsmuligheter. Forleng Torggata med 
shared space som kopler til stasjonen og til Nestléområdet. Bruk gatas inventar til å 
skape sammenheng i gateforløpet.

3 GATER - 3 KARAKTERER
• Styrk de eksisterende gatekarakterer
• Skap interaksjon mellom førsteetasje og gateplan 
og unngå lengre strekninger med inaktive fasader
• Forleng Torggata som shared space, med kobling til 
stasjonen og Nestléområdet
• Styrk Torggata som handlegate og oppholdsrom
• Styrk Strandgata som rekreativ restaurant- og 
kafégate, med plass til lek, opphold og kveldsliv
• Styrk Grønnegata som fotgjenger- og sykkelvennlig 
trafikkgate

3

1
2

1

Lekemulighet i gaterommet. 
øverst; Odense, DK
nederst; Zurich, Sveits

Sosial sittemulighet
Melbourne, Australia

Shared space, 
Silkeborg, DK

Inventar som sammenbindende element. Fredericia, Dk
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Styrk de eksisterende 
gatekarakterer i Grønnegata, 

Strandgata og Torggata. 3 
sterke parallellgater med 

hver sin identitet og funksjon

Utvikling av Grønnegata som en gå- og sykkelvennlig bygata med buss og med 
tydelige fotgjengeroverganger, som kan lette passasje på tvers av gaten. Forleng 
fortauene over de mindre sidegatene som leder ned mot Torggata, for å markere 
overgangen mellom 5 og 30 km/t sonen. Gaten kan inneholde handel, som er 
avhengig av biltrafikk. Buss-stoppestedene langs gaten bør oppgraderes. 

Styrk Strandgata som en rekreativ gate 
med mange muligheter for å krysse 
gaten for å komme til Strandgateparken. 
Fortausutformingen bør forlenges frem 
til stasjonen. Gatas funksjoner fokuseres 
på restauranter, kaféer og hoteller. Gata 
bør gjøres mer grønn gjennom etablering 
av flere permanente, flyttbare elementer 
av høy designkvalitet: plantekummer, 
sittemuligheter etc. 

3

2
Kontinuerlig fortau over sidegate - tydeliggjøre overgang til hovedgate, 

København

Flyttbare elementer  til aktivisering av begrønning av 
gater og midlertidig inndragning av gateparkering

St. Etienne og Lyon, Frankrike
Freiburg, Tyskland

STRANDGATA  - REKREATIV GATE

6,5M
KJØREBANE

3M
FORTAU

3M
FORTAU

TOTAL. 12,5M

GRØNNEGATA - BYGATE MED URBANE KVALITETER OG BUSS

6,5M
KJØREBANE

2,5M
PARKERING

5M
FORTAU

5M
FORTAU

TOTAL. 19M

P

Aktive førsteetasjer ut mot gaten
Bern, Sveits
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HØGSKOLEN

HØGSKOLEPARKEN
NYT LINK OG 
SKOLEGÅRD

FRA PARKERINGSPLASS TIL BYRUM

NY DESTINASJON PÅ SJØFRONTEN

STRANDGATEPARKEN
STRANDGATA

TRIANGELPLASSEN

TORGGATA

GRØNNEGATA

NY FOTGJENGER OG 
SYKKELKOPLING

HØGSKOLETORGET

SKOLETORGET

TIL HAMAR SYKEHUS 
OG ANKERSKOGEN

TIL STORTORGET

SIKTLINJE TIL KIRKEN

2.4 STYRK NORD-SYD FORBINDELSER

HØGSKOLEKOBLINGEN 
Høgskolen - Mjøsa. For å styrke forbindelsen mellom høgskolen, 
sentrum og Mjøsa foreslås en gate som preges av lek og grønt, 

STORTORGETKOBLINGEN 
Stortorget/kirken - Mjøsa. En vakker historisk forbindelse. 
Skap en direkte kopling fra torget til passasjen under 
jernbanen og videre til Mjøsa. Forbindelsen består av en 
sekvens av tre typer rom, en urban plass (Stortorget), 
en grønn plass (Strandgateparken) og en blå plass 
(småbåthavnen), hvor hver enkelt del kan styrkes i karakter.

STRANDGATEPARKEN

MJØSA

TORGGATA

GRØNNEGATA

HAMAR KIRKE & KIRKEPLASS

NY DESTINASJON PÅ SJØFRONTEN

STRANDGATA

opphold og utsikt. Forbindelsen kan styrkes gjennom en sekvens av grønne rom, som alle kan invitere til forskjellige slags opphold, gjerne 
sosiale sitteplasser med bord som kan gjøre det mulig å studere her. I Strandgateparken etableres destinasjoner med lekeplasser og 
sportsmuligheder og ved den nye møteplassen foran skolen gis gode muligheter for å kunne sitte beskyttet for vind og vær.

• Skap hierarki og styrk de nord-sydgående gater 
gjennom ny identitet og tydeliggjøring
• Prioritér tre nord-syd hovedforbindelser som 
mer aktive og tydelige forløp: Stortorgetkoblingen, 
Høgskolekoblingen og Stadionkoblingen
• Prioritér visuelle koplinger til Mjøsa
• Forleng eksisterende nord-syd forbindelser så de 
kobler til Mjøsa

3

1 2

2

1



47

NYE DESTINASJONER VED SJØFRONTEN

STADION

ANKOMSTPUNKT

STADIONTORGET

ØSTRE TORG

STRANDGATEPARKEN

NY FOTGJENGER OG
SYKKELKOPLING

NYT URBANT 
KVARTAL

NYT URBANT 
KVARTAL

NY FOTGJENGER OG
SYKKELKOPLING

TIL STORTORGET

FUGLSETHTOMTA
PARKERING

STRANDGATA

TORGGATA

GRØNNEGATA

RÅDHUSET

RÅDHUSTORGET

STADIONKOBLINGEN  
Stadion - Mjøsa. Koblingen består av to gater, Vangsvegen og Håkonsgate, og får en ny 
viktig rolle, som formidler mellom det nye kjøpesenteret (med tilhørende parkeringsareal 
på Stadionområdet) og handlegatene i sentrum. Å skape en god forbindelse her er til 
fordel både for handelen i Torggata og Strandgata, såvel som for Stadions butikker. 

Styrk nord-syd 
forbindelsene gjennom 

identitet og hierarki og en 
mer gåvennlig utforming.

Forbindelsen er også en viktig tilkjørselsvei og ankomst til byen. Langs Vangsvegen er det planlagt at sentrum kan utvikle seg innenfor kvadraturen. 
Strandgateparken spiller en viktig rolle ift. å kunne formidle forbindelsen til passasjen under jernbanen. Koplingen til Mjøsa kan styrkes ytterligere gjennom 
etablering av én eller flere nye passasjer under jernbanen.

NYE BYROM  VED STADION
Forslaget som foreligger for den nye 
bebyggelsen på Stadionområdet foreslår 
et antall nye byrom som ligger ut mot 
Vangsvegen og Fuglsethtomta. Disse 
nye byrommene er arealmessig store 
og utydelig avgrenset. Det krever en 
stor innsats i form av programmering av 
rommene for å sikre at de ikke kommer 
til å ligge øde og ubrukte. Det foreslås 
en bearbeiding av avgrensingen ut mot 
Vangsvegen for å styrke gaterommet og 
ankomsten til byen.

VANGSVEGEN - EN BYMESSIG 
ENTRÉBOULEVARD
Vangsvegen bør omdannes fra vei til 
bygate, når den passerer Stadion. Dette 
medfører en oppgradering av utformingen 
og en justering av hastigheten. En by-
boulevard med brede fortau, som har 
plass til opphold og kommersielle formål 
på hjørnene. Kontinuerlig trebeplanting 
bør etableres. Etter Grønnegata skifter 
"Vangsgata" karakter og belegning og blir 
en shared space gate, som passerer Østre 
Torg og fortsetter ned til Strandgata.

HÅKONSGATE - DEN LEKENDE OG FORANDERLIGE GATE
Håkonsgate har potentiale til å bli en gate som er mer uformell og eksperimenterende. Det foreslås at man arbeider 
med midlertidighet og foranderlighet med utgangspunkt i gateevents, i samspill med mulige brukere, som eks 
det kommende sommerprojektet som engasjerer skoleelever fra byen. Håkonsgate kobler fint til boligmiljøet på 
stadionområdet og kan utvikles som en spennende og viktig fotgjengerforbindelse med utsyn til Mjøsa.

C

D

D

A

B

C

B

A

3

FUGLSETHTOMTA - MIDLERTIDIG KANT 
Utbyggingen av Fuglsethtomta er sentral 
for å skape sammenheng mellom Stadion 
og sentrum. Inntil en ny bebyggelse er 
etablert, foreslås det at man arbeider 
med en midlertidig ”bykant” langs 
overflateparkeringen, som eks. kan 
fungere som plass for torghandel og som 
under en fremtidig utbygging kan fungere 
som 'levende byggeplassgjerde'.

D
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TIL 
BYEN MED LIV

INITIATIV FOR EN LEVENDE BY
1.  Invitasjon til lek og fysisk aktivitet
2. Invitasjon til kvelds- og vinteraktivitet
3. Styrket kontakt mellom byrom og førsteetasjer
4. Fokusert innsats og programmering

FRA
BYEN MED PLASS

3. BYEN MED LIV

Hovedplass

Sekundært byrom

Lokalplass

Primær bypark

Grønne rom/parker
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3.2 VINTER OG KVELDS-
AKTIVITET

3.1 LEK OG FYSISK AKTIVITET 3.3 STYRKET INTERAKSJON 
MELLOM BYROM OG FUNKSJONER

JAN DESJUNI

MER LEK OG SPORT I BYENS ROM
•Styrk aktivitetstilbudet i byrommene for Hamars 
barn og unge
• Skap alternativer til de organiserte sport-  og 
fritidsaktiviter i byens rom, som er gratis og 
spontane
• Etablér små, lokale sports- og lekefasiliteter
• Etablér urbane sports- og lekeplasser 
som møteplasser i sentrum, eksempelvis i  
Strandgateparken og i Håkonsgata
• Kombinér lek med funksjoner for andre 
målgrupper, med plass til opphold og 
uteservering og annet, eks.: Københavns 
Lommeparker
• Skap multifunksjonelle elementer som kan 
brukes til annet enn lek og sport
• Involvér det lokale foreningsliv og de lokale 
skolene i programmeringen av byens rom

EN AKTIV EVENTKALENDER
• Styrk eventkalenderen om vinteren og våren 
• Etablér en samlet og overskuelig digital portal 
for alle events i Hamar
• Programmér byrommene for alle årstider - gjør 
bruk av midlertidige og skiftende programmer
• Fokusér på å skape en vinterpark/et 
vintertorg i byen hvert år, med programmerte 
vinteraktiviteter
• Etablér en belysningsplan for sentrum

BYROM OG BYGNING SOM EN HELHET
• Skap plass til at bygningsfunksjonene kan folde 
seg ut i byens rom
• Etablér "Bids" for å styrke sammenhengen 
mellom funksjoner og byrom og byrommets 
funksjon og programmering
• Skap veiledende prinsipper for typen av 
funksjoner og førsteetasjenes utforming ved 
viktige byrom og koplinge

Skolens lekeplass integreres i byens rom og åpnes opp for 
offentligheten. Sjællangsgade/Guldbergs Skole,  København

Östersund profilerer seg som vinterby gjennom programmering av vinteraktiviteter i det 
offentlige rom. Liggestoler og "hottubs" i Badhusparken, Östersund, Sverige

Utendørsbibliotek 
Bryant Park, New York
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3.4 FOKUSÉRT INNSATS Byens rom

STORTORGET

ØSTRE TORG

STRANDGATEPARKEN

BYROMSHIERARKI
Hamar har mange store plasser i sentrum med begrenset programmering og aktivitet. Et tydelig byromshierarki er viktig for 
å skape aktive og levende byrom, særlig i en by av Hamars størrelse. Byens rom har en rekke spesielle roller, hvor noen få 
større plasser er destinasjoner, mens en rekke andre byrom har en lokal, visuell og kanskje grønn karakter, eller/og er del av 
en sekvens av rom. Fokusér innsatsen og programmeringen av noen særlig utvalgte hovedplasser for å skape et mer aktivt og 
levende bymiljø og noen viktige destinasjoner. Destinasjoner med aktivitetstilbud og events lokker til seg besøkende og turister, 
såvel som lokale brukere. I tillegg til sjøfronten, som er beskrevet tidligere, anbefales det å fokusere på Stortorget, Østre Torg 
og Strandgateparken, som byens destinasjonsplasser. De mange andre viktige lokale plasser, som f.eks. Triangelplassen, 
Høgskoleplassen eller omdannelsen av Vestre Torg bør preges av en mindre skala, et mer intimt miljø og et mer lokalt 
programmert byliv med fokus på de lokale brukere og på mer lokale funksjoner. 

FRA BYEN MED MASSER AV ROM TIL DEN 
ROMMELIGE BY
• Skap et hierarki mellom byens plasser
• Fokusér innsatsen på et antall få, større 
destinasjons-byrom; Stortorget, Østre Torg og 
Strandgateparken
• Skap mange små lokale byrom og parker
• Skap multifunksjonelle byrom med 
overlappende funksjoner og aktiviteter
• Skap interaksjon mellom bygninger og byrom, 
funksjoner og aktiviteter
• Skap ikke nye plasser uten en tydelig funksjon 
og programmering

Små intime lokale plasser med fokus på de lokale brukergruppene 
bør ha en mindre og mer intim skala.

København

Bygningsfunksjoner som avspeiles i det offentlige rom og 
skaper aktive byrom, samt bruk av midlertidige programmer
til venstre; Carlsbergområdet, København
til høyre; Odense

Multifunksjonelle offentlige rom 
med overlappende funksjoner
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For å oppleves som 
levende bør byens plasser 

ha mer enn en funksjon, 
samtidig med at plassen 

har et tydelig tyngdepunkt 
i sin programmering som 

understøtter plassens 
karakter og rolle i byens 

byromshierarki

STRANDGATEPARKEN

KOBLING TIL MJØSA

KOBLING TIL HAMAR KIRKE

HISTORISK AKSE - VISUELL LINK

TORGGATA

STRANDGATA

KULTURHUS

DAGLIGVARE-
HANDEL

KINO KJØPE SENTER

RESTAURANT

McD

CAFÉ

DYREHANDEL

OPTIKER

CAFÉ

STORTORGET - EN KULTURELL OG HISTORISK PLATTFORM 
• Et hovedbyrom, som skal koble sentrum med vannet
• Byens handelstorg
• Entré til byens to hovedgater: Torggata og Strandgata
• Programmering av torgets aktiviteter i tett samarbeid med 
kulturhuset
• Introdusér en mindre skala på plassen gjennom å etablere rom 
i rommet. Dette kan gjøres ved hjelp av beplantning, paviljonger 
og andre bygningsstrukturer - midlertidige/omskiftelige eller 
permanente
• Plass for større events og utstillinger
• Plass til uteservering og opphold
• Plass for sports-, leke- og vinteraktiviteter
• Integrering av vann og grønt

LIV & AKTIVITETER: Store events, kunst og kunstutstillinger, kveldsforestillinger 
og utendørs kinoforestillinger. Fokus på lek med vann. Uteservering for kaféer og 
restauranter. Torghandel. Vinteraktiviteter som f.eks. skøyteløp, fakler, events, 
belysning, vinter-kunst, store julemarkeder og kunsthåndverks marked. 

ROM & KARAKTER: Fleksibelt areal for events, vann-elementer som angir en mental 
kopling til Mjøsa. Introdusering av mindre bebyggelse og/eller grønt, som kan bryte 
ned skalaen og skape mindre rom i det store rommet. Plass til mange forskjellige 
slags opphold - regulære sittemuligheter på offentlige benker til sekundære 
sittemuligheter i forbindelse med events. Integrér historiske spor i byromsdesign. 

BEBYGGELSE & FUNKSJONER: Integrér torget med kulturhuset. Etablér mindre 
"kulturhus-satellitter" ute på torget, som f.eks. et mindre, mobilt utendørs-bibliotek, 
et utendørs-teater etc. Skap initiativ til aktive kanter rundt torget og plass til 
uteservering.

Fleksible vann-elementer kan fungere som møteplasser på torget og 
kan integreres i sport- og lekeaktiviteter og brukes i forbindelse med en 
skøytebane om vinteren. 
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3.4 FOKUSÉRT INNSATS Byens rom

LIV & AKTIVITET: Informasjon & dialog, kafé & restaurantliv, studenter & næringsliv. Informasjon og 
dialog med borgerne gjennom info-paviljong og turistkontor. På torget kan det foregå forskjellige 
utstillinger om lokale attraksjoner, begivenheter og utvikling. Kaféer og restauranter med 
uteservering. Studenter: Plass til utendørs-studier, møter, gratis wi-fi, etc.

ROM & KARAKTER: Fleksibelt, flyttbart. Offentlige flyttbare stoler og bord med parasoller, sentralt 
organiseret for hele torget gjennom et lokalt samarbeid. Plass og fasiliteter som muliggjør 
utstillinger og flyttbart grønt. Utvikling av torgets fontene til et sted for ankomst, et møtested og et 
sted for lek. 

BEBYGGELSE & FUNKSJONER: Paviljong-strukturer som er transparente og uten lukkede baksider. 
Mulig ombygning/evt. nedriving af restaurantpaviljongen for at etablere bedre kontakt med 
Vangsvegen og ankomsten fra nord. Etablér bedre forbindelse mellom torget og tilstøtende gater og 
sett økt fokus på aktive førsteetasjer langs torgets kanter.

ØSTRE TORG - TORGET FOR DIALOG 
• Entré til byens primære handlegate og gågate
• Knutepunkt og møtested for byens to hovedforbindelser, Torggata og Vangsvegen
• Plattform for dialog, informasjon og idéutveksling
• Tyngdepunkt i kafé, restaurant og barlivet
• Torget fra kant til kant - integrering av bebyggelsens funksjoner og minimering av 
paviljongenes barriere-effekter
• Fleksibelt og flyttbart inventar

8 METER PLANET &
HAMAR BRYGGE

STRANDGATEPARKEN 
& 8 METER PLANET

HAMAR HØGSKOLE & STADION STADION

GRØNNEGATA

TORGGATA

TURISTINFO

B
O
K
H
A
N
D
E
L

C
A
F
É

O
P
T
I
K
E
R

L
U
N
S
J
B
A
R

CAFÉ
FRISØR

RESTAURANT

HOTEL & RESTAURANT

RESTAURANT

URMAKER

KLESBUTIKK

RESTAURANT

SKOBUTIK

KLESBUTIKK & CAFÉ

FRISØR

OPTIKER
EIENDOMS-

MEGLER
KLESBUTIKKKLESBUTIKK

Offentlige sitteplasser med bord og klimabeskyttelse muliggjør profesjonelle 
møter, arbeid utendørs og studier. Flyttbart inventar bør koordineres, 

finansieres og vedlikeholdes av en Østre Torg grunneierforening.
øverst til venstre;  Dekalb Market. Brooklyn, New York

nederst til venstre og øverst til høyre; Kongens Nytorv, København
Bryant Park, New York

Plass til utstillinger om byens attraksjoner 
og utviklingsplaner. Info-paviljongen kan 
danne basis for en mer målrettet dialog 
med borgerne.

Eksisterende bebyggelse på torget 
bør evalueres og evt. oppgraderes 
for å skape en større transparens 
og interaksjon mellom byrummets 
bebyggelseskanter og funksjoner
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DAGLIGVARE-
HANDEL

CAFÉ/BAR
BUTIKK

BUTIKK

OPTIKER

GRILL

FARVEHANDEL

CAFÉ

FRISØR

?
BUTIKK BUTIKK

APOTEK

RESTAURANT

CAFÉ

FRISØR

BANK

KULTURFABRIKK

HAMAR TEATER

BAR

HOTEL

RESTAURANT

EIENDOMS-
MEGLER

BUTIKK

BUTIKK

BUTIKK

BUTIKK

Blande og overlappe 
funksjoner og aktiviteter for 
å skape større diversitet og 

plass til alle

STRANDGATEPARKEN - URBAN BYPARK 
• Byrom med aktivitetstilbud for alle aldre, men primært med fokus på 
barn og unge
• En større sports- og lekeplass, som kan fungere som en destinasjon og 
et møtested
• En aktiv plass om vinteren
• Styrke Strandgateparken som et viktig byrom, som skal forbinde nord-
syd gatene med eksisterende og nye passasjer til Mjøsa
• Beplantning bør primært etableres i grupper som kan skape god visuell 
kontakt mellom sentrum og Mjøsa
• Paviljonger med offentlige formål, som kan bidra til å aktivisere parken

LIV & AKTIVITETER: Lek, sport, fysisk opphold. En større og mer fokusert lekeplass for alle 
aldre, som er fysisk koblet med gode sittemuligheter for eldre, hvor man kan drikke kaffe, 
ha picknick osv. Byens vinterpark /vinterland med et utviklet vinterprogram som hot tubs, 
vinterlek for barn, skøytebaner på stiene, salg av varmet drikke og en vinterhage.

ROM & KARAKTER: Intensivere de grønne elementer i klynger og begrense buskas og andre 
grønne elementer, som hindrer fremkommelighet og blokkerer visuelle forbindelser. Fokus 
på gå- og sykkelforbindelser gjennom parken til passasjene under jernbanen. Belysning av 
trær og viktige grønne elementer. 

BEBYGGELSE & FUNKSJON: Eksisterende paviljonger og bygninger i parken bør primært ha 
offentlige funksjoner. Parken bør ha en sterk kobling til funksjonene langs Strandgata, og 
det bør etableres gode muligheder for å krysse gata til fots.

Parkens få paviljonger bør ha et 
offentlig formål som f.eks. kafé, 

restaurant, teater osv. Paviljongene 
bør medvirke til å aktivisere parken om 

kvelden og om vinteren, og bidra til å 
skape flere mindre og mer intime rom.

Arbeide med terreng og trær for romdannelser 
i parken. Integrér  nye funksjoner som relaterer 

til byens nord-syd forbindelser
øverst; Nørrebroparken, København

nederst; Islands Brygge, København
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TIL 
MER FOR FLERE

FRA
LITT FOR DE FÅ

INITIATIVER FOR BYEN MED MER FOR FLERE
1.  Definér Hamar - Profilere og fortette entréer
2. Boligbyen - Flere botilbud og kvalitet i nærmiljøet
3. Intelligent utvikling – Hamarmodellen

4. BYEN MED MER FOR FLERE

Sentrumsonen

Utbyggingsområder

Utbygging - nye blokker

Utbygging – infill

Stasjonsbyen

Stadionbyen

Innovasjonsbyen
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I Lørenskog er det fremmet 
krav om åpne førsteetasjer 

på kommunens kjøpesenter. I 
det nyetablerte kjøpesenteret 

har førsteetasjens butikker 
entré-dører ut mot gaten, noe 

som bidrar til å skape et mer 
levende gatemiljø. Lørenskog, 

Norge

4.1 DEFINÉR HAMAR - Profilering og fortetting av entréer

FORTETTING AV BYENS SENTRUM & ENTRÉER
• Definér Hamar sentrum gjennom en byutvikling av hullene i 
kvadraturen, hvor nye bygninger definerer gaterommet
• Fortett og profilér på strategiske steder; ved vannet og byens 
entréer: Vangsvegen, Stasjonsområdet og Nestléområdet. 
• Bevar og utvikle de enkelte områders unike karakter
• Skap aktive førsteetasjer og interaksjon mellom inne og ute, både 
i forbindelse med offentlige og private funksjoner

STADIONOMRÅDET - SENTRUMSUTVIKLING LANGS VANGSVEGEN
I Hamar kommuneplan anvises en fremtidig utvidelse av sentrum langs Vangsvegen. Som 
ledd i denne utviklingen etableres et nytt kjøpesenter med boliger og virksomheter på det 
gamle Stadionområdet. Dette medfører en markant økning av handelen i Hamar sentrum 
sammenlignet med tidligere. Til sammenligning har Vejle (Danmark) omtrent det samme 
antall butikker og restauranter i byens kjøpesenter. Men i Vejle ligger kjøpesenteret i 
umiddelbar forlengelse av byens gågate. Dessuten har man i forbindelse med omlegging 
av byens stasjonsplass, forbedret koplingen mellom stasjon og handelssentrum for 
fotgjengerne og dermed skapt bedre sammenheng i byen. Det er meget viktig at 
utvidelsen av sentrum langs Vangsvegen skjer på en planlagt og strategisk måte for ikke 
å skape et livløst sentrum. En ny bebyggelse langs Vangsvegen bør følge prinsipperne fra 
Kvadraturen: Bygg til kanten og skap byggeri med blandede funksjoner.

VEJLE BYSENTRUM

Antall innb. (2002): 2.400 personer
Innyggere i alt i Vejle kommune: 54000*

Gågatenettverk: Søndergade, Torvegade og 
Nørregade
Total lengde: 608 m - gågate forlenget til 
shoppingsenter etter ferdigstillelse.

Sentralt plassert shoppingsenter Bryggen med i alt 
80 butikker og spisesteder

HAMAR SENTRUM

Antall innb. (2012): 2.000 personer
Innbyggere i alt i Hamar kommune: 29.045 
personer (herav 20.804 i Hamar by)*

Gågate: Torggata
Total lengde (gågatedel): 520 m

Kommende shoppingsenter Stadion med i 
alt 90 leieforhold til butikker og spisesteder

1:25.000

1:25.000
Gågata Stasjon

Kjøpe enterForbedret 
fotgjenger
-kobling

*I en radius av 20km fra Hamar stasjon bor det 75.000 mennesker
*I en radius af 20km fra Vejle stasjon bor det rundt 85.000 mennesker. Vejle er i sterk konkurranse medl Horsens, 
Fredericia og Kolding, som alle ligger mindre enn 30km fra Vejle og alle har et sterkt handelssentrum. 
Vejle er med i samarbeidet omkring Trekantsområdet, som er et samarbeid mellom en rekke byer, hvor man 
arbeider mod en konkurransedyktig region fremfor at enkeltbyene ligger i konkurranse med hverandre.  Byene 
har utviklet en felles kommuneplan. For info se:  http://www.trekantplan.dk/

I Asker er strategien at minst 50% av
handelen i sentrum skal være gatehandel for å 

sikre at kjøpesenteret ikke avvikler bylivet og at 
Asker kan bibeholde et attraktivt sentrum.

Asker, Norge

UDVIKLINGSPOTENTIALE

Eks. på hvordan en fortetting og forsterkning av kvadraturen 
med ny bebyggelse og sekundære kanter som for eks trær og 
beplantning langs Vangsvegen kunne se ut. Det nye kjøpesenteret 
på Stadion trekker seg tilbake fra Vangsvegen og er med på skape 
et udefinert gaterom.

Fortetting

Sekundære kanter
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STASJONSOMRÅDE/
KNUTEPUNKT
KOPLING MELLOM 
FORSKJELLIGE 
TRANSPORTMIDLER

STASJONSPLASSEN

FORLENGELSE AV TORGGATA

STASJONSPARKEN

KOBLING TIL STRANDGATA
OG STRANDGATEPARKEN

FOTGENGER OG SYKKELKOPLING TIL NYE 
SKIBLADNER BRYGGE, TJUVHOLMEN OG NY 
BYDEL I STRANDSONEN

SKYSSTASJON

EN BÆREKRAFTIG BYDEL
Stasjonsområdet har potentiale til å bli Hamars mest bæredyktige 
bydel. Innenfor en radius av 6-8 minutters gange fra stasjonen 
er de som arbeider og bor stor-forbrukere av kollektiv transport. 
Å lokalisere ny bebyggelse innenfor denne radius er mye mer 
bæredyktigt enn utviklingen  av passivhus.

4.1 DEFINÉR HAMAR - Profilering og fortettning av entréer

STASJONSBYEN - PORTEN TIL VERDEN
Stasjonen er perfekt plassert ift. sentrum og Mjøsa, og området omkring stasjonen har 
et meget stort utviklingspotensiale til ny attraktiv bebyggelse. En ny bebyggelse på 
stasjonsområdet kan tilby det beste Hamar har i forhold til herlighedsverdier og samtidig 
en nærhet til regionen, hovedstaden og Europa via Gardermoen. Her kan det utvikles både 
boliger, hovedkontorer og regionale funksjoner. 

Stasjonen som møtested og destinasjon. Malmø sentralstasjon er blitt 
omdannet til et attraktivt møtested med funksjoner som f.eks. restauranter, 

kaféer, dagligvarehandel, torghall, bokhandel o.a. Oppholdssteder for 
ventende passasjerer er omhyggelig utformet med gode sittemuligheter samt 

kunst og kulturbegivenheter, som gjør reisen til en opplevelse

STASJONSPARKEN - ET FORMIDLINGSROM
Stasjonsparken er et vakkert historisk byrom. Desverre er parken som en øy, omgitt av trafikk 
som fungerer som en barriere mot koblingen til sentrum, som verken er visuelt tydelig eller 
særlig tilgjengelig. Torggata kan forlenges med shared space mellem Østre Torg og Parkgata. 
Den siste delen av Torggata kan fredeliggjøres helt, noe som skaper mulighet for at bevare den 
blomstrende stasjonsparken, samt aktivisere byrommets kanter og skape en tydelig ankomst til 
sentrum.

KNUTEPUNKT
Knutepunktene er byens viktigste møtesteder og 
byutviklingsområder. Her samles alle på tvers av sosial 
og geografisk tilhørighet. Knutepunkter bør utvikles og 
behandles som viktige møtesteder og oppfattes som et 
av byens viktigste byrom. Gjennom å samle funksjoner og 
fortette omkring knutepunktene, forenkles hverdagen for 
en stor gruppe mennesker og offentlig transport blir mer 
attraktiv. Koblingene til og fra knutepunktene for fotgjengere 
og syklister bør prioriteres høyt, og tilstøtende byområder 
og sentrum bør kobles sammen med stasjonsområdet, slik at 
barrierer unngås. 

STASJONEN SOM BYENS MØTESTED
Med en ombygging/tilbygging til den eksisterende 
stasjonsbygninge skapes en mulighet for at stasjonen kan 
bli et møtested i Hamar. Lokalisering av andre funksjoner, 
som f.eks. dagligvarehandel, posthus eller bank, i og omkring 
stasjonsbygningen kan bidra til å forenkle hverdagslivet for 
mange.
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NÉSTLEOMRÅDET - INNOVASJONSBYEN
Hamar Vestby er idag en stille bydel med få aktive førsteetasjer og bildominerte gårdsrom. 
Nestléområdets karakteristiske industribygninger har stort potentiale ift. å bli Hamars 
nye innovasjons- og erhvervsområde, hvor nye hybrider mellom privat og offentlig, og 
gårdsrom og byrom kan utvikles. De spesielle kvalitetene i form av nærheten til sentrum, 
høgskolen og Koigen samt de historiske kvalitetene gjør området til noe unikt i byen, et 
område som er velegnet til innovative og kreative virksomheter.

Lokal påvirkning gjennom kunst og kultur.
øverst til høyre: Christchurch, New Zealand

øverst til venstre: Biennalen i Venezia
høyre: Oslo

Kontakt og interaksjon mellom virksomheter 
og gate- og plassrom skaper liv i det 
offentlige og stimulerer det private.

øverst: Mexico City
nederst: København

øverst, Mexico City
nederst; København

Midlertidige byrom og funksjoner som 
generatorer for byutvikling. 
øverst; Plug 'N' Play Park, Ørestad Syd, Dk
nederst; Carlsberg,  København

Aktiv bruk av 'død fasade' 
Superkilen,  København

TRANSFORMASJON OVER TID 
- MIDLERTIDIGE ROM & FUNKSJONER
Midlertidige byrom og midlertidige funksjoner 
kan bidra til å skape karakter og identitet i et 
kommende byutviklingsområde, som på denne 
måten får en tidlig og tydelig profilering.

MJØSA

BRYGGERIPASSASJEN (BANETRASSÉ)

BRYGGERITORGET

BRYGGERIPARKEN

FOTGJENGERKOBLING TIL  TORGGATA

KOBLING TIL  STORHAMARGATA/STRANDGATA

INNOVASJONSBRYGGERIET

INNOVASJONSBRYGGERIET

KOIGEN
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4.2 BOLIGBYEN Flere botilbud og fokus på kvalitet i nærmiljøet

privat

LIGHT HOUSE | BLØDE KANT ZONER FRA PRIVAT TIL OFFENTLIGT

privat:
Private udearealer som ikke har god 
kontakt med det offentlige eller 
semi-offentlige rum.

Tag terrasser
Balkoner på de øvre etager
Den private bolig
Forhaver uden visuel kontakt med det 
offentlige rum

semi-privat:
Private udearealer som har 
kontakt med det offentlige eller 
semi-offentlige rum.

Balkoner (de nedre etage)
For og bag haver
Terrasser
Arealer rundt private entréer

semi-offentligt:
Arealer og funktioner som er 
tilgængelige og deles af en fælles 
gruppe mennesker f.eks. beboere.

bolig gårde
legearealer og sportsarealer i det 
semi-offentlige rum

offentligt:
Arealer og funktioner som er 
tilgængelige for alle.

gader
adgang stræder
torv og pladser
havnepromenade og kanalkanter
legearealer og sportsarealer i det 
offenltige rum

semi-privat

semi-
offentlig

privat

offentlig

Semi-
offentlig 

(gårdsrom)
mot

gårdsrom

Offentlig
(byrom)

mot gate/plass

semi-privat

front gardens are used 2-3 times more than 
balconies and terraces

FLERE BOLIGER GIR MER LIV OG EN TRYGGERE BY
Ved å øke antallet beboere i sentrum økes aktiviteten i 
sentrum og det foregår mer gjennom døgnet og uken. 
Dermed skapes et bedre grunnlag for både handel og 
kveldsliv. Tryggheten i sentrum økes gjennom bevisstheten 
om at det er lys i vinduene og liv bak fasadene. 

EN ROBUST STRUKTUR SKAPER MANGE MULIGHETER
Kvadraturen har en robust struktur, som tillater flere typer 
boliger, alt fra den klassiske karré med balkonger og butikker 
i førsteetasjen til penthouse som en ekstra etasje på 
eksisterende bebyggelse eller infillbyggeri i sidegater, hvor 
urbane rekkehus kan integreres med hager i gårdsrom og 
egen entré. 

STØRRE DIVERSITET I BOLIGTILBUD OG FLERE 
BOLIGER I SENTRUM
• Bygg flere boliger i sentrum for flere 
brukergrupper, ikke bare de unge profesjonelle: 
studentboliger, familieboliger, 55+
• Utnytt kvadraturen til å øke boligkvalitetene; 
skap attraktive grønne gårdsrom
• Lokalisér institusjoner i sentrum
• Utnytt boligen som generator for lokalt byliv i 
sentrum gjennom semi-private utearealer

DEN AKTIVE BOLIGKANT 
- ET UUTNYTTET POTENSIALE I SENTRUM
Studier av boligområder i Danmark av forskjellige høyder og 
typologier viser at de halvprivate arealene ved en bolig er de 
mest brukte utendørs arealer i nåtidens boligområder. 2/3 
av alle aktiviteter finner sted i forhagene, selv om antallet 
beboere med forhager bare utgjør 1/5 av det samlede antall 
beboere i en eiendom. En av forklaringene er, at beboere 
med forhager bruker lang tid i deres forhager. De halvprivate 
arealene skaper liv, selv når ingen bruker dem. Forhagene 
er ofte pent vedlikeholdt, personlig utformet og tegn på liv 
er alltid synlig. I en urban sentrumsbebyggelse kan det ikke 
alltid skapes forhager, men balkonger og terrasser kan skape 
en økt variasjon i bebyggelsen og en økt passiv overvåkning 
av byrommene.

Halvprivate uterom og balkonger er attraktive for boligen, 
men også for bylivet.

Flere boliger skaper mer liv i sentrum. Balkonger tilfører bebyggelsen 
liv, personlighet og variasjon.

Ijburg, Holland

Sidegatene i Hamar sentrum gir gode muligheter for urbane rekkehus 
med egne entréer mod gaten.

Amsterdam, Holland
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privat

LIGHT HOUSE | BLØDE KANT ZONER FRA PRIVAT TIL OFFENTLIGT

privat:
Private udearealer som ikke har god 
kontakt med det offentlige eller 
semi-offentlige rum.

Tag terrasser
Balkoner på de øvre etager
Den private bolig
Forhaver uden visuel kontakt med det 
offentlige rum

semi-privat:
Private udearealer som har 
kontakt med det offentlige eller 
semi-offentlige rum.

Balkoner (de nedre etage)
For og bag haver
Terrasser
Arealer rundt private entréer

semi-offentligt:
Arealer og funktioner som er 
tilgængelige og deles af en fælles 
gruppe mennesker f.eks. beboere.

bolig gårde
legearealer og sportsarealer i det 
semi-offentlige rum

offentligt:
Arealer og funktioner som er 
tilgængelige for alle.

gader
adgang stræder
torv og pladser
havnepromenade og kanalkanter
legearealer og sportsarealer i det 
offenltige rum

semi-privat

semi-
offentlig

privat

offentlig

Semi-
offentlig 

(gårdsrom)
mot

gårdsrom

Offentlig
(byrom)

mot gate/plass

semi-privat

front gardens are used 2-3 times more than 
balconies and terraces

HØY KVALITET I NÆRMILJØ OG GÅRDSROM
I dag er sentrum ikke attraktivt for alle målgrupper. Kvadraturen rommer et stort 
potensiale i form av de mange uutnyttede gårdsrommene. I dag er gårdsrommene 
primært fylt med parkering og renovasjon, men det er potensiale for å utvikle dem til 
grønne oaser med et beskyttet miljø til glede for beboere og de som arbeider i byen. 
For å styrke sentrum som et attraktivt sted for familier med barn bør det suppleres 
med institusjoner og friluftsaktiviteter. Sentrums generelle attraktivitet vil økes 
gjennom etableringen av et mer attraktivt nærmiljø, hvor flere attraktive gårdsrom 
etableres, mer grønt plantes og flere institusjoner og aktivitetstilbud åpnes. 

De halvoffentlige gårdsrommene i kvadraturen rommer 
et stort potentiale som grønne oaser for både beboere, 

arbeidende og for de kommersielle funksjonene i Hamar 
sentrum

En gradvis overgang fra boligen/det private til det 
offentlige rom skaper bedre forutsetninger for at lokale 
sosiale strukturer etableres i byen. 

Beboere og brukere kan involveres i 
planleggingsprosessen for å styrke 

eierskapet hos de, som bruker rommene og 
for å sikre en lokal forankring i programmet 

for rommene. Skap debatt og dialog med 
borgerne om deres nærmiljø.

Herrgården, Malmö
øverst til venstre: før ombygging

nederst: etter ombygging

Planutsnitt av Hamar sentrum. Kvadraturstrukturen i Hamar 
danner gårdsrom som har potentiale til å danne rammene for et 
halvoffentlig/halvprivat/privat nærmiljø i relasjon til både boliger 
og andre funksjoner i sentrum
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4.3 HAMARMODELLEN Intelligent utvikling

UTVIKLING MED HELHETSSYN
• Identifisering av byrom, koblinger, 
bygging og dialogprosess for ethvert nytt 
byutviklingsprosjekt
• Utvikling av de forskjellige projektdelene i 
sammenheng og samklang
• Skap "grenseoverskridende" prosjektgrupper 
for hver Hamar- modell, med representanter fra 
både det kommunale og det private
• Skap midlertidige prosjekter tidlig i 
utviklingsprosessen for å øke dialogen med 
borgerne og for å skape interesse og aktivitet fra 
dag én

Byrom & Byliv

Forbindelse & Mobilitet 

Bygning & Funksjon

Dialog & Prosess
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PILOTPROSJEKTER - MIDLERTIDIGHET SOM REDSKAP FOR DIALOG
Hamar har gjennom dialog-prosessen "Dream Hamar" på Stortorget vist potensialet i de midlertidige tiltak, som 
fungerer som et effektivt dialogredskap og en plattform for å teste nye idéer. Enkelte prosjekter, som ligger langt 
ute i tid, kan ikke vente. Det må skje noe her og nå! Gjennom å identifisere en prosess og en dialog i hver enkelt 
prosjektgruppe kan det midlertidige brukes som et effektivt strategisk redskap i prosjektutviklingen. 

Anvend pilotprosjekter som et strategisk redskap til å introdusere en ny bylivskultur og til å skape forandring. Gjennom analyser av pilotprojektene kan det skapes 
et gedigent grunnlag for permanente innsatser, hvor kvaliteten økes og den økonomiske investeringen sikres i fremgangsrike prosjekter.

Herald Square, Broadway, New York

Hamar har gjennom dialog-prosessen "Dream Hamar" på Stortorget vist potensialet i de midlertidige tiltak, som Dreamhamar - Stortorget i 
Hamar.

Prosjektutvikling og 
borgerdialog

74%
anser Times Sq for å være 

dramatisk forbedret

63%
færre skadet i trafikken

HAMAR MODELLEN - EN INTELLIGENT PROSESS
Det finnes mange igangsatte og planlagte utviklingsprosjekter i Hamar. For 
å kunne prioritere og skape den best mulige synergieffekt mellom de mange 
projektene anbefales det å samle prosjektene i grupper. Dette kan gjøres gjennom 
å identifisere de viktigste nøkkel-projektene, som kan skape en sammenheng 
mellom: byrom, bygning/funksjon, kobling samt en prosess for dialog og 
utvikling over tid. Gjennom å gruppere initiativer kan synergi skapes og det er 
større sannsynlighet for at den samlede prosjektgruppen blir en katalysator for 
byutviklingen i Hamar. Projektgruppene kan prioriteres over en lengre tidshorisont 
og tilpasses andre tidsfaktorer. Prosjektgrupper kan flyttes på tidslinjen og 
omprioriteres kontinuerlig grunnet endrede forutsetninger, men elementene i 
den enkelte prosjektgruppe holdes samlet for å fastholde ambisjonen om å skape 
forandring og byutvikling på flere nivåer samtidig. 

til venstre; Herald Square før omlegging
til højre; Herald Square etter omlegging
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Byrom & Byliv

Forbindelse & Mobilitet 

Bygning & Funksjon

Dialog & Prosess

Stortorget 
+ Stortorget
+ Koblingen til Mjøsa og kirken
+ Nytt kulturhus
+ Drøm Hamar

Strandgata
+ Strandgateparken
+ Strandgata
+ Ny funksjon i Basarbygningen
+ Dialog prosjekt

Stadion 
+ Østre torg
+ Vangsvegen & Håkonsgata
+ Stadion kjøpesenter
+ Informasjonspaviljong & 
Håkonsgataprosjektet

Vestre Torg
+ Vestre torg
+ Heidmanns gate
+ Nye aktive boligkanter 
+ Lokal medvirkning

4.3 HAMARMODELLEN Målrettet utvikling over tid
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Sjøfronten
+ Skibladnerbrygga
+ Kontinuerlig sjøpromenade
+ Ny bebyggelse; Koigen kiosken, Maritimt ungdomshus, 
Satellitthus til Hamars barneinstitusjoner, Kiosk/spisested 
i forbindelse med Ny Skibladnerbrygge
+ Pilotprosjekt "Jernbanepassasjer"

Nestléområdet
+ "Bryggerigården"
+ Bryggeripassasjen ned til Mjøsa
+ Innovasjonsbryggeriet "inkubator"
+ Dialog prosjekt

Stasjonen
+ Stasjonsparken
+ Torggata fra Østre torg til stasjonen 
+ Skystasjon
+ Dialog prosjekt

Høgskolen
+ Høgskoleplassen
+ Seminargata
+ Aktiv første etasjeplan i 
Triangelgården 
+ "Student i Hamar" prosjekt
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