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Forord 

Utvalget for miljø og oppvekst har fått i oppdrag å 
utarbeide en klimavennlig mobilitetsstrategi, som skal 
besvare spørsmålet «Hvordan kan en oppnå at flest 
mulig ferdes miljøvennlig i, til og fra sentrum?».
 
Mobilitetsstrategien er en del av 
sentrumsplanprosessen. Mobilitet er en vesentlig 
premiss for byutviklingen og et sentralt virkemiddel for 
å oppnå bærekraftsmålene, og som danner grunnlag 
for Hamars kommunedelplan for miljø og klima. 
Utvalget har vært opptatt av å bidra til at nasjonale mål 
om klima og miljø også ivaretas; det er en forutsetning 
at trafikkøkningen vi kan vente i årene som kommer 
må tas til fots, med sykkel, med kollektivtransport 
eller med andre klimavennlige kjøretøy. Vi mener at 
Hamar sentrum vil bli triveligere for alle med mindre 
biltrafikk og gjennomkjøring. Mange byer i Norge og 
ellers i verden har gått foran som gode eksempler 
og det har gitt fornøyde innbyggere. Derfor er det 
viktig å legge bedre til rette for syklende og gående. 
Sykkelvegnettet skal bli bedre og vintervedlikeholdet på 
fortau og sykkelveger skal vektlegges. Samtidig går vi 
også inn for det vi kaller bilrestriktive tiltak. Vi ønsker 
ikke å gjøre sentrum bilfritt, men vil at gjennomgående 
trafikk legges utenom sentrumskjernen, samt gjøre 
det noe vanskeligere å ferdes med bil i selve bykjernen. 
Dette innebærer blant annet å gjøre Strandgata til en 

promenadegate i stedet for en ferdselsåre som i dag. Vi 
ønsker gradvis å redusere areal for parkeringsplasser i 
bykjernen, som heller kan brukes til å utvikle sentrum 
til det bedre. Parkering i kjernen av sentrum bør 
primært være korttidsplasser, som gir stor sirkulasjon. 
Sonen for betalt parkering utvides noe. Samtidig må vi 
lage gode løsninger som ivaretar våre inn pendlere og 
de som vil oppleve byen. Sammen med flere andre tiltak 
tror vi det vil lede til en triveligere bykjerne både å bo i 
og tilbringe tid i.
 
De siste månedene har vist oss hvor viktig sosialt liv 
og gode møteplasser er. La oss sammen gjøre Hamar 
sentrum til et enda bedre sted for handel, aktiviteter og 
sosial omgang.

 
Med vennlig hilsen,
 
Marte Bjørli   Lars Meyer
leder, Utvalg for miljø og oppvekst saksordfører
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Mobilitetsstrategi 2030 

Workshop i Hamar januar 
2020. Innspill fra workshops 
har vært en viktig del av 
prosessen.

Hamar er et regionalt sentrum. Hamar er en 
velfungerende by med et unikt historisk sentrum, 
nabolag med forskjellige karakterer og en vakker 
beliggenhet ved Mjøsa. Hamar er en by i utvikling, hvor 
mye har skjedd de siste 10-15 årene.

Hamar står ikke stille, men har en rekke ambisiøse 
mål for utviklingen de kommende årene. Her sitert fra 
visjonen om å være “Innlandets urbane hjerte” og fra 
kommuneplanen:

"Hamar skal være hovedpulsen i regionen – en 
bærekraftig mjøsby som satser på å utvikle mennesker 
og næringsliv.

I 2030 er Hamar

• Den viktigste byen i og for Innlandet

• En kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud, 
rikt næringsliv og stor innovasjonskraft

• En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve 
miljøvennlig

• En av landets beste kommuner for barn og ungdom

• En trygg og inkluderende kommune med rom for alle"

Mobilitetsstategien angir en retning; hvordan 
bør planleggingen av mobilitet understøtte de 
politiske målene Hamar har fastsatt, ikke bare på 
transportområdet men også de bredere målene for 
livskvalitet, helse, trygghet og bærekraft. Mobilitet er 
ikke et mål i seg selv, men håndtert riktig kan det være 
et sentralt virkemiddel for å nå målene om et enda 
bedre Hamar.

Slik har strategien blitt til 
Hamar kommune har utarbeidet strategien sammen 
med Gehl, med bistand fra Moe. Miljødirektoratet 
har gjennom Klimasats støttet arbeidet økonomisk, 
og har dermed lagt et viktig grunnlag for at 
strategien kunne bli til. En rekke offentlige aktører, 
interesseorganisasjoner og privatpersoner har bidratt i 
arbeidet. Strategien bygger på en rekke kilder:

• Eksisterende rapporter og undersøkelser relatert til

• mobilitet og byrom i Hamar

• Gruppeintervjuer med pendlere og barnefamilier

• Observasjoner og tellinger

• Utdrag og analyse av trafikale data

• Analyse av SoMe-data

• Workshops med kommunestyre og ressursgruppe 
bestående av representanter fra ungdomsrådet, 
rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, 
representanter for Fortidsminneforeningen, Natur og 
Ungdom, ulike velforeninger, samt næringsdrivende 
og gårdeiere

• Samtaler med personer med særlig fokus på kulturliv, 
handel og varetransport

• Møter med Hedmark Trafikk/Innlandstrafikk, Statens 
Vegvesen og Hedmark/Innlandet fylke

• Inspirasjon fra andre byer

Sammenheng til annen 
planlegging
Mobilitetsstrategien angir rammene for planlegging 
av trafikk og mobilitet i Hamar frem mot 2030 og 
anbefaler en rekke tiltak. Strategien er dermed også 
utgangspunktet for eventuelle oppdateringer av 
delstrategier på mobilitetsområdet de kommende 
årene. Det kan være utarbeiding av et sykkelprogram, 
trafiksikkerhetsplan, gatenormal eller en oppdatert 
plan for parkering. 

Strategien er et selvstendig dokument, men inngår 
samtidig som innspill til Hamars arbeid med en 
sentrumsplan. Dette arbeidet skal avsluttes i 2021.
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Mobilitetsstrategi + Stedsanalyse
Parallelt med arbeidet med mobilitetsstrategien har 
Gehl utarbeidet en stedsanalyse av Hamar by.

Stedsanalysen løfter med et blikk utenfra frem de 
identitetsskapende kvalitetene som finnes i Hamar; 
både synlige - byrom, bygd miljø, arkitektur - og mer 
usynlige kvaliteter - byliv, brukere, fremtidsdrømmer, 
stemninger og historier om steder. Samtidig inneholder 
stedsanalysen en rekke anbefalinger for byutviklingen i 
Hamar fremover.

Temaene i stedsanalysen og mobilitetsstrategien står i 
nær sammenheng. De to arbeidene har derfor vært tett 
koordinert og en rekke byutviklingstiltak inngår som en 
viktig del også av mobilitetsstrategien.

At det er en tett kobling mellom byplanlegging 
og mobilitet fremgår også av kommuneplanens 
samfunnsdel: 

“Arealplanleggingen legger opp til at Hamar skal være 
en kompakt by, for å redusere behov for transport og 
bidra til effektiv utnyttelse av infrastruktur”.

Mobilitet: 
Hvordan mennesker 

beveger eller forflytter 
seg. Mobilitet kan også 

omfatte varer eller 
tjenester.

Et utvalg av eksisterende planer og 
analyser som har dannet grunnlaget 
for mobilitetsstrategien

 
 

  
  

  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
  

 

KLIMA OG VEGTRAFIKK  
Utvikling i Mjøsbyen siden 2009 
04.07.2018 

Side 1 av 26

H vo rd a n  s k a p e r  v i 
g o d e  s a m m e n h e n g e r  i 

bye n ?

R a p p o r t  f ra  u n d e r s ø k e l s e  p å  n e t t  o m 
bys t r u k t u r  o g  ra n d s o n e r  i  H a m a r  s e nt r u m

A p r i l  2 0 1 9

D o k u m e nt a s j o n  av 
i n n byg g e r i n n s p i l l

S a m l e t  i n n  i  v i n d u s a re a l e n e  i  B y l a b  H a m a r 
j u l i - n ove m b e r  2 0 1 8

Side 1 av 20

H vo rd a n  s k a l  v i  fe rd e s 
i  s e nt r u m ?

R a p p o r t  f ra  u n d e r s ø k e l s e  p å  n e t t  o m 
m o b i l i te t  i  H a m a r  s e n t r u m

M a i  2 0 1 9

Side 1 av 30

H vo rd a n  s k a l  v i 
b o  i  s e nt r u m ?
R a p p o r t  f ra  u n d e r s ø k e l s e  p å  n e t t  o m 

b o l i g e r  o g  b o l i g byg gi n g  i  H a m a r  s e nt r u m

M a r s  2 0 1 9

 

  

2013 

Prosjektgruppa Sykkelbyen Hamar 

 

18.12.2013 

Evaluering Sykkelbyen Hamar 
2010-2013 

HAMAR
KOMMUNEPLAN 
2018-2030

SAMFUNNSDEL  
MED LANGSIKTIG AREALSTRATEGI

Parkeringspolitikk i Hamar kommune

Handlingsplan 2015 - 2018

Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015
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Geografisk avgrensning
Mobilitetsstrategien har Hamar by som utgangspunkt 
- det vil si det sammenhengende byområdet. Det 
innebærer at interne reiser i Hamar by og turer til 
og fra Hamar by er i fokus. Prinsipper og strategier 
vil likevel være førende også for steder utenfor det 
sammenhengende byområdet.   

Det er fortsatt usikkerhet rundt fremtidig plassering 
av jernbanestasjon i Hamar. Med bakgrunn i at 
strategien har perspektiv fram mot 2030 er nåværende 
stasjonsplassering  lagt til grunn for dette arbeidet.

Ingen by er en øy...
Hamar kommune er avhengig av hjelp fra en rekke
parter hvis denne strategien skal bli til virkelighet. 
Innlandet fylkeskommune er eier og vegforvalter av en 
rekke av vegene hvor bruken foreslås endret. Statens 
vegvesen er både sektormyndighet, vegforvalter av 
riksvegene og har skiltmyndighet. Innbyggere, butikker, 
arbeidsplasser, utdannelsesinstitusjoner, velforeninger 
og en rekke andre aktører er også uunnværlige som 
samarbeidspartnere; noen ganger som formelle 
høringspartnere, andre ganger som idémakere og 
igangsettere. Noen ganger er de også medvirkende i 
implementering og design av spesifikke løsninger. 

 

Økonomi
Handlingsplanen til strategien inneholder en rekke 
forslag til tiltak som skal bidra til å nå Hamar kommune 
sine mål knyttet til mobilitet. Tiltakene har stor 
variasjon når det gjelder krav til prosess og kostnad, 
fra å stenge en gate til større ombygginger. Det vil i 
de fleste tilfeller likevel være behov for en økonomisk 
bevilgning for å realisere ulike tiltak, kun et fåtall er 
sikret finanisering i dag. Eventuelle beslutninger om 
finansiering av de anbefalte tiltakene vil måtte tas 
fortløpende de kommende årene i forbindelse med 
politiske prosesser, både i Hamar kommune, og på 
fylkes- og statlig nivå.
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(Editeret) Originalfoto fra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hamar_from_air.jpg



Utdrag og sitater fra Bylabs dialogprosess, 
intervjuer, og arbeidsverksted i januar 2020 
med politikere og ressursgruppe

"Tett og attraktivt 
sentrum, generelt 
korte avstander""Høy andel av barn 

som går og sykler 
til skolen"

"Perfekt størrelse 
på en by"

"I Hamar er det 
mulig å gjøre slik at 
barna ikke trenger 

å krysse vegen"



Del 1 
Strategisk 
tilnærming

"Planlegg 
gatebruken 

helhetlig for alle 
grupper"

"12 km på 15 
minutter. Jeg 

kjører 07.15. Det 
funker perfekt"
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Retningen er klar

Overordnede planer beskriver retningen og formulerer 
tydelige mål for hvordan Hamar skal utvikle seg de 
kommende årene. Mobilitetsstrategien formulerer 
derfor ikke nye hovedmål, men konkretiserer hvordan 
det skal arbeides strategisk, og foreslår tiltak for å nå 
vedtatte målsettinger. Mobilitetsstategien har til hensikt 
å: 

Innledningsvis presenteres overordnede mål, som 
så sees i forhold til dagens situasjon. I form av fire 
delstrategier beskrives det hvordan Hamar kommune 
skal jobbe for å nå målsettingene. Avslutningsvis i del 1 
presenteres konkrete mål/indikatorer og nøkkeltall for 
mobilitet i Hamar.

Del 2 er en handlingsplan som anbefaler en rekke 
tiltak, og som anbefaler hvilke grep som bør tas først. 

Beskrive neste skritt på veien mot sikker, trygg, 
miljøvennlig, sunn og tilgjengelig mobilitet for alle 

Bidra til at mobiliteten er tilrettelagt på en måte som 
styrker Hamar som en attraktiv by å bo i, besøke og 
investere i 

Styrke sykling, gange og kollektivtrafikk som 
transportformer  

D E L  1  -  S T R AT E G I S K  T I L N Æ R M I N G

HAMARKOMMUNEPLAN 
2018-2030 SAMFUNNSDEL  MED LANGSIKTIG AREALSTRATEGI

Overordnede målsettinger

Kommuneplanens 5 hovedmål

• Den viktigste byen i og for Innlandet

• En kunnskapsby med landsledende 
utdanningstilbud, rikt næringsliv og stor 
innovasjonskraft

• En bærekraftig kommune, hvor det er lett å 
leve miljøvennlig

• En av landets beste kommuner for barn og 
ungdom

• En trygg og inkluderende kommune med 
rom for alle

Overordnede planer inneholder også en rekke 
delmål rettet mot byplanlegging og mobilitet. 
Her er et utvalg:

• Hamar sentrum skal være en 
5-minuttersby, hvor store deler av 
befolkningen kan sykle og gå til de stedene 
de har behov for å oppholde seg til 
hverdags

• Hamar sentrum skal oppfattes som et 
spennende og attraktivt sted å bo og drive 
handel i

• Hamar skal være tilrettelagt for at 
innbyggerne skal leve et sunt og aktivt liv

• Hamar kommune skal i samarbeid 
med Statens vegvesen, Innlandet 
fylkeskommune og aktuelle 
kollektivselskap legge til rette for at flere 
går, sykler og bruker kollektive løsninger

• Hamar har i 2030 bilfrie soner med gode 
løsninger for innfartsparkering i sentrum 
og fossilfri transport

• Hamar kommune skal fortsette 
opprustning av gater, torg og plasser

• Hamar kommune skal gjennomføre tiltak 
som vil redusere bruk av personbil, og gjøre 
det mer attraktivt å velge kollektivtransport, 
gange og sykkel
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Mål versus dagens situasjon

Hamar har ambisiøse målsettinger for 
mobilitet og utvikling. I hvilken grad samsvarer 
målsettingene med hvordan transportsystemet 
faktisk fungerer i dag?

 

Bilen er det foretrukne reisemiddelet for 
veldig mange reiser i og til og fra Hamar (60 
% av alle turer i Hamar tettsted). Samlet sett 
øker biltrafikken både i absolutte tall og i 
markedsandel. Også på korte turer på 1-3 km er 
bilen dominerende. En del reiser foretas også på 
sykkel. I Hamar tettsted utgjør reiser med sykkel 
omtrent 10 % av alle reiser, men de siste tallene 
viser en liten nedgang. Samtidig er det mange 
som går i Hamar, og fotgjengertrafikken og 
omfanget av byliv i sentrum har økt de siste har 
årene.

Sentrumsbildet domineres av bil, og parkering 
opptar mye areal i mange gaterom. I Strandgata, 
som i prinsippet er tilrettelagt for blandet trafikk, 
viser tellinger omkring 400 sykler (sommer) mot 
8700 biler i døgnet. 

Det er god tilgang på parkeringsplasser 
gjennom en kombinasjon av offentlig og privat 
parkering. Det er utbredt med gratis eller rimelig 
parkering i forbindelse med arbeidssted, og 
det er stor innpendling med bil. Det er mye 

fremmedparkering i sentrumsnære boligområder, og 
det foregår en del unødig kjøring for å lete etter gratis 
parkering. Det er ulike forhold mellom private og 
kommunale plasser som er offentlig tilgjengelige.  

Hamar har et velfungerende busstilbud og har 
opplevd en pen prosentvis passasjerstigning de siste 
årene. Dette utgjør imidlertid kun en liten del av det 
samlede trafikkbildet; kollektivreiser utgjør omtrent 
4 % av alle reiser. Fremkommeligheten for buss er 
i hovedsak god, men i rushtiden forsinkes bussen 
av kø på enkelte strekninger. Generelt kan bussen 
tidsmessig ikke konkurrere med bilen – og heller 
ikke med sykkel når det gjelder kortere turer. Dagens 
brukere av busstilbudet domineres av personer som 
ikke har tilgang til bil, primært barn, unge og eldre. 

Utslipp fra vegtrafikken utgjør omtrent ¼ av de totale 
klimagassutslippene i kommunen. Som følge av 
teknologiske forbedringer i bilparken fikk man en 
periode en reduksjon i utslipp fra vegtrafikken, men 
fra 2018 ser man igjen en liten økning. 

Det er utbygd et omfattende sykkelnettverk som i 
hovedsak består av gang- og sykkelveger, men det er 
lite tilrettelagt infrastruktur for sykling i og gjennom 
sentrum. Sykkelnettverket er til dels mangelfullt 
med tanke på sammenhenger og det er få løsninger 
av høy kvalitet. På deler av nettet er det konflikter 
mellom gående og syklende ettersom man ikke har 

separate løsninger, men må dele på det samme 
arealet. I tillegg til gang- og sykkelvegene har 
mange boliggater funksjon som viktige traseer 
for sykkeltrafikk. Fremkommelighet om vinteren 
er i perioder en utfordring, og bidrar til å gjøre 
det mindre attraktivt å gå og sykle. Det er store 
sesongvariasjoner for sykkelreiser.

I samtaler med brukergrupper kommer det fram 
at en del opplever at det er utrygt å ferdes på 
sykkel til og gjennom sentrum, blant annet er det 
foreldre som ikke vil sykle med barna sine her. Det 
mangler overganger som er godt tilrettelagt for 
gående og syklende, blant annet hvor skolekretser 
og bydeler gjennomskjæres av større veger. En del 
mindre veger og gater benyttes som snarveger for 
gjennomgangstrafikk, noe som fører til problematikk 
med støy og utrygghet. 

Tilgangen til Mjøsa for gående og syklende 
fra sentrum er redusert som følge av at 
jernbaneundergangene er trange og dårlig utformet. 
Biltrafikk, bilparkering og utflytende arealer bidrar 
ytterligere til at tilgangen blir begrenset. 

Oppsummert viser gjennomgangen at det er 
et stykke igjen til at virkeligheten avspeiler 
de ambisiøse målsettingene Hamar har på 
mobilitetsområdet. På de følgende sidene redegjøres 
det for hvordan Hamar skal arbeide for kunne 
realisere målsettingene.

D E L  1  -  S T R AT E G I S K  T I L N Æ R M I N G
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Fire delstrategier

Hvordan kommunen skal jobbe strategisk for å nå 
målsettinger beskrives i form av fire delstrategier:

En enda bedre by å gå  i – gjøre det 
mer attraktivt og naturlig å bevege seg 
til fots eller på sykkel

Styre bruk av veg og gater – tydeligere 
prioritering av veg- og gatearealet 

Optimalisere og forbedre 
eksisterende infrastruktur – gjøre 
maksimalt ut av det vi har 

Påvirke reisevaner – fremme sykkel, 
gange og kollektivtransport ved hjelp 
av ikke-fysiske tiltak

En enda bedre by å gå i 

En by hvor det er lett å leve miljøvennlig innebærer 
blant annet at det er attraktivt å gå og sykle. Alle 
nabolag skal ha trygge og sammenhengende 
forbindelser slik at det oppleves naturlig å bevege 
seg til fots eller på sykkel til sentrale målpunkter i 
nærmiljøet, eller til sentrum. Trafikkdemping av gater, 
eksempelvis i form av gatetun, bruk av beplantning 
eller redusert tilgjengelighet for bil, skal benyttes som 
virkemiddel for å forbedre forbindelser for gående 
og syklende. Det skal særlig legges til rette for å ha 
gode og trygge forbindelser mellom målpunkter som 
benyttes mye av barn og unge. Gater skal i større grad 
utvikles som byrom.

Koblinger i sentrum skal styrkes i tråd med Hamar 
Byromsplan (2013), med vekt på økt tilgjengelighet for 
barn og unge og personer med nedsatt funksjonsevne. 
Det skal sikres gode gang- og sykkelforbindelser 
mellom sentrum og Hamars bydeler. Nye områder skal 
sikres koblinger til eksisterende bydeler. 

Det skal jobbes med å sikre høyere grad av 
gangvennlighet, blant annet ved hjelp av kvalitet i 
fasader og omgivelser og bruk av beplantning, med 
vekt på et interessant bymiljø i øyehøyde. Drift av viktige 
gang- og sykkelforbindelser skal prioriteres, blant 
annet for å legge til rette for at flere velger å gå og sykle 
året igjennom. 

D E L  1  -  S T R AT E G I S K  T I L N Æ R M I N G
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Styre bruk av veg- og gateareal

For å skape bedre forhold for gående, syklister, 
kollektivtransport og byliv er det behov for å 
omprioritere og omstrukturere det veg- og 
gatearealet som allerede er i bruk. Dette innebærer at 
tilgjengelighet for bil nedprioriteres noe til fordel for 
andre transportgrupper. 

  Dette er blant annet aktuelt for mobilitet i og gjennom 
sentrum hvor det foreslås at transportformene 
får sine hovedtraseer. Det skal legges til grunn et 
helhetlig perspektiv i gateplanleggingen for å skape et 
transportnettverk som samlet sett tilbyr de reisende 
gode reisealternativer, uavhengig av alder, ferdigheter 
og ressurstilgang. 

Biltrafikk, og særlig gjennomgangstrafikk, skal 
konsentreres på et tydeligere definert hovedvegnett. 
Hovedvegnettet skal ha høy kvalitet og tilrettelegges for 
å håndtere både regionale og lokale bilreiser. Det skal 
ikke legges til rette for å øke den generelle kapasiteten 
i vegnettet for privatbil. Dette er i tråd med nasjonale og 
regionale føringer om at trafikkveksten skal skje i form 
av økt kollektivtransport, sykkel og gange. 

Trafikkdemping i boligområder skal styrkes slik at 
bilkjøring i boliggater i større grad foregår på myke 
trafikanters premisser, og bidrar til å redusere 
gjennomgangstrafikk. Trafikkdempingen skal også 
bidra til å gjøre boligområder og boliggater til attraktive 

og trygge forbindelser for myke trafikanter og at de 
fungerer som rom for lokalt byliv. Gatetun, der bilen 
er gjest, og etablering av grønne forbindelser, er 
eksempler på løsninger som skal vurderes benyttet.

Parkeringspolitikken skal virke dempende på 
bilbruk og bidra til et levende sentrum. Privat 
og offentlig parkering skal sees i sammenheng. 
Arealbruk til parkering i sentrum skal reduseres, 
og det skal i sentrum primært legges til rette for 
korttidsparkering. Det skal sikres gode forhold for 
varelevering. Fremmedparkering i boligområder skal 
reduseres. Parkering generelt skal i større grad skje i 
parkeringsanlegg for mer effektiv arealutnyttelse, og 
kommunen skal ha ordninger som bidrar til etablering 
av slike anlegg. Parkering ved boligbygging skal 
gjenspeile det faktiske behovet, men det skal søkes 
løsninger som reduserer behovet ved å legge til rette 
for bærekraftig transport.
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Effektiv utnyttelse og forbedring 
av eksisterende infrastruktur

Det har over tid blitt gjort store investeringer i 
veger, gater og byrom i Hamar, så behovet for helt 
ny infrastruktur er begrenset. Det er likevel et stort 
potensiale for å utnytte infrastrukturen bedre enn i dag. 
Et hovedgrep i strategien går ut på å få mer ut av det 
vi allerede har ved mer effektiv utnyttelse og forbedre 
eksisterende infrastruktur. Dette skal gjøres gjennom 
en kombinasjon av mindre tiltak, større forbedringer, 
endret bruk og ved å teste ut nye løsninger. 

Påvirke reisevaner 

Kommunen skal fremme sykling, gange og 
kollektivreiser gjennom å jobbe med ikke-fysiske 
tiltak som påvirker reiseatferd i retning av flere 
bærekraftige reiser. Dette innebærer å informere 
om ulike reisealternativer, tilrettelegge slik at det 
blir mer attraktivt å reise miljøvennlig, eksempelvis 
gjennom insentivordninger, og ta initiativ til å prøve ut 
ny teknologi. Kommunen skal bidra til at behovet for 
å eie egen bil blir redusert. Det skal identifiseres og 
jobbes direkte mot ulike målgrupper, og det skal legges 
vekt på samarbeid med ulike aktører i forbindelse 
med tilrettelegging og gjennomføring av tiltak. Det 
skal etterstrebes et samspill mellom stimulans og 
restriksjoner. Det skal søkes å kombinere ikke-fysiske 
og fysiske tiltak for å få best mulig samlet effekt. Tiltak 
skal sees i et helhetlig perspektiv med tanke på å få 
positive effekter også for miljø, helse eller sosialt. 

Lokalisering av målpunkter, som for eksempel 
handel, kulturinstitusjoner og arbeidsplasser, har 
stor betydning for hvordan vi velger å forflytte oss. Det 
legges derfor vekt på å videreføre at arealplanleggingen 
skal legge opp til at Hamar skal være en kompakt by 
for å redusere behov for transport og bidra til effektiv 
utnyttelse av infrastruktur. Tilsvarende skal planlegging 
og utforming av det fysiske miljøet i forbindelse med 
reguleringsplaner legge til rette for å favorisere 
bærekraftig mobilitet. 

Gjennom arbeidet med å utbedre eksisterende 
infrastruktur skal det særlig prioriteres å: 

• Legge til rette for at barn og unge kan gå og sykle 
trygt til skole og andre viktige målpunkter

• Fortsette arbeidet med oppgraderinger av byrom 
og gater med vekt på tilrettelegge for opphold og 
bevegelse

• Heve kvaliteten og lage bedre sammenhenger i 
sykkelnettet

• Oppgradere viktige sykkelforbindelser med separat 
løsning for syklende og gående

• Utnytte gaters potensiale som rom for byliv, ikke kun 
som korridorer for transport 

• Arbeide mer med pilotprosjekter, prøving og 
midlertidige tiltak og i større grad evaluere tiltak 

• Øke tilgjengeligheten i sentrum for brukergrupper 
med spesielle behov 

• Optimere utnyttelsen av nåværende kapasitet på 
hovedvegnettet for biltrafikk

• Legge til rette for kombinerte reiser slik at ulike 
transportformer utfyller hverandre
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Slik vil vi arbeide

Skal vi lykkes med nå målene på mobilitetsområdet 
er tre sentrale prinsipper avgjørende for innsatsen: 
Prioritering, samarbeid og utholdenhet.

Prioritering: En merkbar forbedring for gående, 
syklende og kolletivreisende krever vilje til å prioritere 
ressurser og plass i byen. Samtidig er det nødvendig at 
planleggingen, også på områder som ikke er spesifikt 
trafikale, støtter opp om målene. Det er særlig viktig 
at den fysiske planleggingen prioriterer en tett by med 
attraktive byrom. 

Samarbeid: Hamar har mange parter som kan og vil 
bidra. For å nå målene må det foregå samarbeid på 
tvers av tradisjonelle faggrensene og mellom offentlige 
og private aktører. Man må fortsette å involvere 
hamarsingene når oppholdsarealer, vegstrekninger, 
grøntområder eller lekende elementer i gater og byrom 
skal utformes. Både ung og gammel, de som ofte går 
og de som helst kjører bil, de som bor i og utenfor 
sentrum, og de som besøker Hamar må inviteres inn i 
prosessene.  

Utholdenhet: Alle kan danse én sommer! Det er ikke 
nok å iblant huske på strategien, å forbedre et kryss her 
og en sykkelsti der. Det krever innsats over tid og vilje 
til å holde fram også i tyngre perioder for å nå målene. 
Hamar har allerede gjennomgått en stor utvikling de 
siste årene og det gir grunn til optimisme. Vi kan hvis 
vi vil!
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Det fastlegges målbare indikatorer for utviklingen. 
Hensikten er å se i hvilken grad man lykkes med 
måloppnåelse på ulike delområder. Målsettingene skal 
følges opp jevnlig for å kunne tilpasse tiltak og eventuelt 
gjøre justeringer i målbildet.

Mål for reisemiddelfordeling

Målsettingen om en større markedsandel for gange, 
sykkel og kollektivtafikk skal primært oppnås gjennom 
tiltak som overflytter kortere bilturer til sykling, og til 
dels gange. En sentral målgruppe er de som allerede 
sykler i dag, men i begrenset omfang. Det skal legges 
til rette for at flere av disse velger å sykle oftere og 
noe lengere. Det er også viktig å få flere til å sykle om 
vinteren, og generelt at flere velger sykkel fremfor bil til 
jobb. Et hovedmål er at:

• I 2030 er maksimalt 50% av reiser i Hamar tettsted 
bilturer og tilsvarende er minimum 50% av turene 
foretatt med miljøvennlige transportmidler: gange, 
sykkel eller kollektivtrafikk

Målet kan nås ved at halvparten av korte bilturer mellom 
1 og 3 km overflyttes til sykkel og gange, samt at flere 
sykler lengre slik at totale sykkelreiser under 10 km 
fordobles. Kollektivtrafikk må øke sin markedsandel på 
lengre reiser (over 10 km), slik at antall lengre bilreiser 
reduseres med ca. 10 %. Samkjøring kan også bidra til 
færre lengre turer. Hvis forholdende for sykling forbedres 
markant vil man sannsynligvis også få overflyttet en del 
reiser fra buss og gange til sykkel.
Som indikator benyttes RVU-beregninger av 
transportmiddelvalg og som grunnlinje benyttes 
2018/19-undersøkelsen.

2030 mål
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Reisemiddelfordeling Hamar tettsted - reisemiddelfordeling 
for ulike avstander

Hamar tettsted -  reisemiddelfordeling

I dag I dag

2030
Scenario

Mål 
2030

Målet om at maksimalt 50% av turene i Hamar tettsted skjer 
med bil kan nås på flere måter. Figuren illustrerer et scenario 
hvor halvparten av korte bilturer mellom 1 og 3 km overflyttes 
til sykkel og gange, samt at flere sykler lengre slik at totale 
sykkelreiser under 10 km fordobles. Kollektivtrafikk må øke sin 
markedsandel på lengre reiser (over 10 km), slik at antall lengre 
bilreiser reduseres med ca. 10 %

Reisemiddelfordeling idag og målet for 2030
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Mål for biltrafikk gjennom sentrum

For å gi mer plass til mennesker og bylivet i sentrum 
må den gjennomkjørende biltrafikken i begrenses. 
Målet er:

• I 2030 er den samlede biltrafikken gjennom 
Grønnegata, Strandgata, og Brygga redusert med 25% 
(sammenlignet med 2019-tall)

Som indikator benyttes Statens vegvesens 
trafikktellinger. 

Mål for sykling og gange

Å styrke sykkeltrafikken er et viktig omdreiningspunkt 
i mobilitetsstrategien. Flere skal sykle oftere og litt 
lengre – og flere skal sykle også om vinteren. Samtidig 
skal vi gjøre det mer attraktivt å gå. Målet er:

• I 2030 utgjør andelen av sykkelturer 18% av alle reiser 
i Hamar Tettsted (i dag er andelen 10%)

• I 2030 er også andelen av Hamars innbyggere som 
sykler om vinteren fordoblet (i dag er andelen 5%) 

• I 2030 er andelen av Hamars innbyggere som opplever 
at det i svært/meget stor grad er attraktivt å sykle 
i kommunen økt med 50% (fra 46% i 2014 til 70% i 
2030)

• I 2030 skal 75% av brukene av gang- og sykkelveger i 
Hamar være svært/meget fornøyd med tilbudet (50 % 
i 2013)

• I 2030 skal minst 60 % av brukene av gang- 
og sykkelveger i Hamar være fornøyd med 
fremkommeligheten på gater og fortau i Hamar om 
vinteren (39% i 2013)

Som indikator for mål for tilfredshed benyttes 
innbyggerundersøkelsene om hvordan det er å bo og 
leve i Hamar kommune. 

Notat: I de tre vintermånedene utgjør den daglige 
syklingen rundt 20% av syklingen et gjennomsnittlig 
årsdøgn og 10% av et sommerdøgn. Fordobles antallet 
av sykkelturer i de tre vintermånedene ville det økt den 
årlige sykkeltrafikken med ca. 5%.  

Mål for Hamar som en 5-minuttersby
Kommuneplanens mål om at Hamar sentrum skal være 
en 5-minuttersby, hvor store deler av befolkningen kan 
sykle og gå til de stedene de har behov for å oppholde 
seg til hverdags, kan videreføres til å gjelde også 
utenfor sentrum i de forskjellige bydelene.

I stedsanalysen er 5 minutters gange markert som en 
analytisk sirkel rundt de enkelte nabolagene/bydelene. 
Med tanke på mobilitet er målet at viktige målpunkter 
som skole, dagligvareinnkjøp, kollektivtrafikk, 

lekeplasser, fritidsaktiviteter etc. skal være tilgjengelige 
så langt det er mulig innenfor de enkelte bydelene/
nabolagene.

Målsettingene for bydelene og 5-minuttersbyen tar 
utgangspunkt i innbyggerundersøkelsene, hvor det 
spørres om en rekke faktorer knyttet til trygghet og 
opplevelse av tilgjengelighet til viktige funksjoner i 
nærmiljøet. Målet er:

• 90 % opplever at de kan sykle og gå trygt og sikkert 
til de stedene de har behov for å oppholde seg til 
hverdags (60-80% i 2013 3)

• 90 % opplever nærmiljøet sitt som barnevennlig, hvor 
det er mulig å leke og bevege seg enkelt og sikkert på 
egenhånd i det offentlige rom (84% i 2013 )
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Indikator I dag Mål 2030

Andelen av gange, sykling og kollektivtrafikk av alle turer i Hamar 40% 50%

Daglige bilturer gjennom sentrum (ÅDT over et snitt gjennom Grønnegata, 
Strandgata og Brygga)

17.0001 13.0002

Andelen av sykling av alle turer i Hamar 10% 18%

Andelen av Hamars innbyggere som sykler om vinteren 5% 10%

Andelen av Hamars innbyggere som opplever at det er attraktivt å sykle i 
kommunen

46% 70%

Andelen av brukerne av gang- og sykkelveger i Hamar som er fornøyd med 
tilbudet

50% 75%

Andelen av brukerne av gang- og sykkelveger i Hamar som er fornøyd med 
fremkommelighet på gater og fortau i Hamar om vinteren

39% 60%

Andelen som opplever sitt nærmiljø som barnevennlig 84% 90%

Andelen som opplever at de kan sykle og gå trygt og sikkert til de stedene de 
har behov for å oppholde seg til hverdags

60-80%3 90%

1 Brygga: ÅDT 2.500 (2017) , Strandgata ÅDT 8.700 og Grønnegata: ÅDT 5.800 (Hamar kommune 02/2020)
2 Mål om en reduksjon på 25% 
3 I dag opplever 73% at eget nærmiljø er svært/meget trivelig og 88% av barnefamilene lar barna gå eller sykle til skole. Nær 80 % 
opplever at de trygt kan ferdes utendørs på kvelder og netter der man bor. 66% av syklistene i Hamar opplever å være svært trygge eller 
ganske trygge når de sykler i kommunen 
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Hamar i dag - nøkkeltall

Selv om bilen ofte er det foretrukne transportmidlet
for turer til og fra og i Hamar, er Hamar en by hvor 
både gange, sykling og kollektivtransport spiller 
en viktig rolle for mobiliteten i sammenligning 
med andre byer rundt Mjøsa og i Innlandet. 
Hamarsingerne er også ganske fornøyd med 
mulighetene for å bevege seg til fots og på sykkel i 
byen. Når det er sagt, går ikke utviklingen entydig i 
retningen av mer miljøvennlig mobilitet.

I Hamar tettsted er 36% av alle turer enten til fots 
eller på sykkel. Biltrafikken står for 60%. Bare 4% 
er turer med kollektivtrafikk. Utenfor tettstedet er 
bilen enda mer dominerende med en andel av alle 
turer på 74%. Turene til fots står her kun for 15% av 
turene, mot 26% i tettstedet.

At Hamar er en fotgjengerby er tydelig når man ser 
nærmere på reiseavstandene. Nesten ¾ av de helt korte 
turene opp til 1 km er til fots. 34% av turene mellom 1 og 3 
km er til fots, mens knapt 20% er på sykkel. Det er verdt å 
merke seg at selv på de korte turene på 1-3 km spiller bilen 
en vesentlig rolle, da 46% av de disse turene er som bilfører 
eller bilpassasjer.

Hamar tettsted omfatter det sammenhengende området av 
bymessig karakter i Hamar kommune (samt en lille del af 
Ringsaker og Stange Kommune). Hamar Tettsted omfatter 
ca. 80 % av kommunens vel 31.000 innbyggere. Øvrige 
Hamar omfatter den resterende delen av kommunen.

Kollektivtrafikken har sin største markedsandel på turer 
mellom 5 og 10 km. Andelen når her likevel bare opp til 5%, 
så bussens rolle i det samlede transportbildet er beskjeden.

 

Det øvrige Hamar kommune er bilbasert og det er mye som 
tyder på at biltrafikken stadig er i vekst. På
enkelte innfartsveger har det vært en vekst på opp til 33% i
perioden 2010-2018.
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Kilde: RVU for Mjøsbyen 2013/2014
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Biltrafikk
De største mengdene biltrafikk finner man på innfartsvegene, 
hvor det kjører mellom 11.000 og 16.000 kjøretøy daglig på de tre 
mest belastede vegene. Den mest belastede vegstrekningen er 
Vangsvegen mellom Disen og Ringgata.

Det er generelt god kapasitet i vegnettet – bare i korte perioder 
i rushtiden på morgen og ettermiddag opplevde de intervjuede 
pendlerne kø ved innfartsvegene. Trengsel oppstår først og fremst 
på innfartsvegene Vangsvegen, Stangevegen og Furnesvegen samt i 
Strandgata.

Det er vekst i biltrafikken både på innfartssvegene til Hamar og 
regionalt, hvor E6 syd og nord for Hamar viser årlige vekstrater de 
siste årene på opp til 8%. På Mjøsbrua er veksten 24% fra 2009-
2017. Ved Kolobekken i Stange kommune har trafikken i samme 
periode steget med 12%. På Riksveg 3 mellom Hamar og Elverum er 
stigningen i perioden 13%.

Hvordan situasjonen blir påvirket av når det etableres bommer på E6 
er usikkert, på samme måte om at betydningen av en ny firefelts veg 
på riksveg 25 ikke er kjent. 

Årsdøgntrafik, kjøretøy 2019-20  
Kilde: Statens vegvesen, Nasjonal vegdatabank. Inneholder data under 
norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen 
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Sykkeltrafikk
Sykling spiller en viktig rolle for mobiliteten til 
hamarsinger. Sammenlignet med tilsvarende byer i 
Norge har vi mange som sykler i Hamar – men antallet 
synker. I følge Sykkelundersøkelsen 2018 var det 2 
prosentpoeng lavere andel av de som hadde syklet 
i løpet av året i forhold til 2014-undersøkelsen og 4 
prosentpoeng lavere andel av de som hadde syklet på 
registreringsdagen.

Med en andel på 10% av turene   ligger sykling høyt i 
Hamar tettsted i forhold til de andre mjøsbyene. Tre av 
fire barn går og/eller sykler til skolen og Hamar har i 
forhold til andre kommuner dermed en markant høyere 
gang- og sykkelandel i skolereisene. Til sammenligning 
er tallet 40% i Ringsaker og 47% i Elverum (RVU 
2013/2014).

Tall fra den siste Innbyggerundersøkelsen viser at 46% 
av Hamars innbyggere opplever at det i svært/meget 
stor grad er attraktivt å sykle i egen kommune. Legger 
man til dem som i noen grad opplever det attraktivt er 
74% tilfredse. Kun 5% opplever at det i svært liten grad 
er attraktivt.

Sykling er altså populært i Hamar, men det er derimot 
få som sykler om vinteren. Som gjennomsnittlige 
årsverdier kan sykkeltallene virke lave, men en typisk 
sommermåned er det mer enn dobbelt så mange 
syklister som det årlige gjennomsnittet.
 

Sykkeltrafikktellinger 2019. 
Kilde: Statens vegvesen og Gehl

Antall syklister på en hverdag i 
2019 (kl. 8-21)

Antall syklister på en hverdag i 
2019 (YDT) (Vegvesen)
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Det er relativt store sesongvariasjoner i bruk
av sykkel i Norge: I vintermånedene er sykkelandelen
ca. 2%, mens sykkelandelen i sommermånedene
er 7%. Selv de i den yngste aldersgruppen
(13-17 år) sykler litt i desember og januar. 
Sykkelprosenten i denne aldersgruppen er rundt 20% i 
noen av sommermånedene.

Sesongvarasjonen fremgår også av sykeltrafikktellinger 
i Hamar, hvor de tre vintermånedene skiller seg 
markant ut med mye lavere tall. En av grunnene 
til dette er antageligvis omfanget av snøbrøyting. 
I Innbyggerundersøkelsen er et flertall på 58% 
misfornøyd med framkommelighet på gater og fortau i 
Hamar om vinteren.

Månedsdøgntrafikk for sykler på Stangebrua, 2017-2019. 
Kilde: Statens vegvesen
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Fotgjengertrafikk
Hamar sentrum er blitt mer attraktivt de siste 
årene. Dette er blant annet som en følge av det nye 
kulturhuset på Stortorget og byromsforbedringene. Det 
kan også leses av bylivstellinger, som viser en stigning 
i antallet personer som oppholder seg i sentrum, 
mens antallet fotgjengere er stabilt. Stigningen i antall 
personer som oppholder seg i sentrum vitner om at 
det er kommet flere attraktive byrom i Hamar siden 
2012. Stigningen i opphold er viktig, da det nettopp er 
opphold som i stor grad er med på å gi en opplevelse 
av et levende sentrum. Det er også kommet flere barn 
og unge i sentrum, noe som kan forklares med de 
nye fasilitetene for barn og unge i sentrum. Det har 
kommet til nye destinasjoner i byen , som lekeplassen i 
Strandgateparken, bedre skateanlegg på Koigen, og det 
er gitt plass til midlertidige aktiviteter og installasjoner 
til byens ungdom ved parkeringsplassen på Brygga.
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Hvis man sammenligner med de samme stedene 
som ble målt i bylivstellingene i 2012 er det samlet 
sett skjedd en stigning på i alt 36 % fra 443 registrerte 
opphold i 2012 til 602 registrerte opphold i 2019.

Bylivstellingene i Hamar i 2019 viser også at det har 
skjedd en stigning på 17% i samlet antall fotgjengere, 
når man sammenligner de stedene som både er målt 
i 2012 og 2019 – og dette til tross for at været var 
dårligere da det ble telt i 2019 sammenlignet med i 
2012. Fotgjengertallene har bl.a. økt på Stortorget, 
Østre torg og Vangsvegen, hvor der har skjedd 
byromsforbedringer de siste årene pluss at CC Hamar 
til grads er blitt en destinasjon som smitter over på 
eksempelvis Østre torg og Vangsvegen. Der er imidlertid 
også steder hvor fotgjengertrafikken har falt.

Sistnevnte kan være en konsekvens av en annen 
generell utvikling fra 2012 til 2019; at bylivet har spredt 
seg til en større del av sentrum, herunder f.eks. til 
Strandgateparken hvor graden av opphold har steget 
markant, ikke minst når det kommer til barn.
Kilde: Fotgjengertellinger. Bylivet i Hamar 2012 & 2019, 
Gehl 2019

Byromsforbedringerne i sentrum påvirker det at 
det fortsatt er attraktivt å bosette seg i Hamar. Her 
spiller andre faktorer, for eksempel generelt gode 
transportmuligheter, bl.a. direkte tog til Gardermoen og 
Oslo, også en viktig rolle.
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Fotgjengertall 08-21
         2012
         2019
         Prosentvis stigning
         mellom 2012-2019
     

xx%

I 2012 var den totale 
fotgjengertrafikken 

18700 personer. I 2019 er 
tallet steget til 21900 målt 

på de samme stedene

Samlet antall 
fotgjengere 

målt i 2019 på en 
hverdag er 27714
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Busstrafikk
Bussnettet i Hamar er bygd opp av radialruter med en 
taktkjøreplan, som betyr høy frekvens på den sentrale 
strekningen i sentrum, hvor de fleste linjene passerer. 
Radialrutene gjør at det er lett å komme til og fra byen, 
men det kan samtidig gjøre det vanskeligere å komme 
rundt og på tvers av radialene.

Befolkningens tilgang til kollektivtransport er en 
kombinasjon av avstanden til holdeplassen og 
avgangsfrekvensen. I Hamar tettsted har 29% svært god 
og 37% god tilgang til kollektivtransport.

Svært god tilgang til kollektivtransport er definert som 
å ha under en kilometer til holdeplassen og minst fire 
avganger i timen, mens god tilgang er definert til å 
ha enten mellom 1-1,5 kilometer til holdeplassen og 
minst fire avganger i timen, eller under en kilometer til 
holdeplassen og to-tre avganger i timen.

Der har vært vekst i passasjertallet i bussene – i forhold 
til 2012 har det kommet
500.000 flere passasjerer på bybussene i året, 
tilsvarende en stigning på 45%.

Det skal imidlertid sees i forhold til at busstrafikken 
står for en mindre del av den samlede transporten. 
Kollektivtrafikken er likevel avgjørende for mobiliteten 
for befolkningsgrupper uten tilgang til bil. Det gjelder 
eksempelvis unge, studenter og eldre.
 

Bussens fremkommelighet påvirkes av biltrafikken 
i (de korte) trengselsperiodene. I Hamar er det 
fremkommelighetsproblemer for bussene i bygatene, 
eksempelvis Strandgata om ettermiddagen og særlig 
i Stangevegen mellom stasjonen og Bekkelaget samt i 
Furnesvegen.

De største passasjertallene ser man på Hamar 
skysstasjon, hvor det årlig er mer enn
300.000 påstigende. CC Hamar med 113.000 påstigende 
og Kvartal 48  med 100.000 årlige påstigende er også 
viktige bussknutepunkter. I Hamar sentrum er det 
største stoppestedet Stortorget med 85.000 påstigende 
i 2019.

Antall påstigende, buss pr. år for 2019. Kilde: Hedmark Trafikk

Antall påstigende (buss)

Ingen data
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Tog
På en normal hverdag er det mellom 1.600 og 2.200 
påstigende passasjerer på Hamar stasjon. På Hamar 
er i dag 49% av de vel 4.000 reisende på toget en del av 
regionale pendlerstrømmer hver dag, arbeidsreisende 
og reiser til og fra studier (passasjerregistreringer 
gjennomført av Bane NOR, 2019).

42% av de reisende går til stasjonen og 43% benytter 
bil, hvorav halvparten er bilførere og resten er 
passasjerer i privatbil (Kiss & Ride) eller drosje. 9% 
av de reisende kommer til stasjonen med buss og de 
resterende 6% av kommer med sykkel.

På samme måte som for busstrafikken har det de siste 
årene vært en positiv passasjerutvikling på togreiser 
fra Hamar stasjon. Fra 2015 til 2017 var det en vekst på 
24%.

Dobbeltspor på Dovrebanen gjennom Hamar vil gi en 
markant forbedring av togbetjeningen. Det vil gjøre det 
muligt å kjøre med 30 minutters frekvens og samtidig 
oppnå kortere reisetider.

Bilparkering
Tilgang til parkering er i høy grad med på å påvirke 
transportmiddelvalget på arbeidsreiser. Har man 
mulighet for å parkere ved arbeidsplassen er det stor 
sannsynlighet for at man velger bil fremfor andre 
transportmidler. I Hamar har 69% av de som arbeider 
i tettstedet gratis parkering, mot 96% i den øvrige 

sentrum, på de mest belastede tidspunktene, er et 
samlet belegg på 75%.

Slik det er i dag, kjører mange gjennom sentrum  for å 
parkere hele dagen på Åttemetersplanet eller parkerer 
på reservert plass i bakgården ved arbeidsplassen sin 
midt i sentrum.

Utenfor betalingssonen er det i følge Handlingsplan 
for parkering i Hamar kommune 2015-2018 mye 
dagparkering i boliggatene og denne uvedkommende 
parkeringen har gradvis økt som et resultat av den 
utvidede sonen for korttidsparkering nærmere sentrum.

Parkeringsområder og antall plasser. Kilde: Hamar kommune

Parkeringshus

Parkeringspunkter (antall p-plasser)

Avgrenset område utenfor avgiftområde Areal til parkering

Langs kjørefelt Avgrenset område innenfor avgiftområde Avgiftområde
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delen av kommunen. Selv om 69% kan synes å være en 
stor andel, så er det i følge Reisevaneundersøkelsen 
2013/14 flere i de andre mjøsbyene som har gratis 
parkeringsplass hos arbeidsgiveren; henholdsvis 91% i 
Elverum, 87% i Lillehammer og 97% i Gjøvik.
 
Antallet offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i 
Hamar er rett under 6.000 plasser. Derav er 4.700 
betalingsparkering innenfor avgiftssonen. Det er 
altså et betydelig antall parkeringsplasser, og det 
er lett å finne en ledig plass i sentrum, men kanskje 
ikke tett på destinasjonen. Tidligere beregninger av 
parkeringsbelegg viser at det på korttidsplassene i 
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Det regionale perspektivet
Med 10.300 personer som reiser til Hamar for å arbeide 
hver dag, er innpendlingen betydelig. Tilsvarende er 
utpendlingen fra Hamar til de øvrige kommunene på 
5.700 personer. Det største pendlingsforholdet er til 
Ringsaker, Stange og Løten kommuner.

En stor del av trafikken på vegnettet i Hamar er 
regional, dvs. turer som har utgangspunkt i andre 
kommuner i regionen. Bare 37% av trafikken på 
vegnettet i Hamar kommune er intern. Av de øvrige 
kommunene er det spesielt Ringsaker og Stange som 
er opphav til kjøring i Hamar kommune.

Det underbygger at der er en betydelig innpendling med 
bil til Hamar.

Dagens kvalitet i nettene
Målt i reisetider er biltilgjengeligheten fra omlandet 
til Hamar ganske god. Reisetidene fra det vesentligste 
omlandet i Ringsaker og Stange er typisk på under 30 
min.

Med kollektivtrafikk er bildet noe annerledes. 
Langs togstrekningene og i busskorridorer er 
reisetidene under 30 min, men man skal ikke langt fra 
hovedkorridorerne før reisetidene øker betraktelig.

Reisetider med bil til Hamar stasjon.
Kilde: Egne beregninger, Open Street Map
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Kilde: Miljødirektoratet
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Når man sammenligner tilgjengeligheten med de 
forskjellige transportformene kan 90% av kommunens 
innbyggere nå frem til Hamar sentrum (her definert 
som Hamar stasjon) med bil innen 10 min – selv med 
de lave fartsgrensene på det lokale vegnettet. Med 
kollektivtrafikk er det tilsvarende tallet 24%, med 
sykkel 43%. Til fots kan 10% av innbyggerne nå frem til 
stasjonen innen 10 min.

Det understreker at sykkelen står sterkt i konkurransen 
med kollektivtrafikk, men også at byen har svært god 
tilgjengelighet for bil.

Reisetider med kollektivtrafikk til Hamar stasjon.
Kilde: Kollektive kjøreplaner på en hverdag i 2020. Ankomst til Hamar stasjon 
mellom kl. 08 og 09

10-Minutters-omland til Hamar sentrum (definert som Hamar stasjon) for gange 
(grønn linje), sykkel (rød linje) og bil (gul linje). Kilde: Egne beregninger. Open 
Street Map
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Transportmiddel Beboere Andel

Bil 28.100 90%

Kollektivtrafikk 7.400 24%

Sykkel 13.400 43%

Gange 3.200 10%

Tilgjengelighet til Hamar stasjon målt etter en reisetid på høyst 10 min.
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Klima
Transport er den største kilden til utslipp av 
klimagasser i kommunen. Kommuneplanens 
føringer for arealdisponering og transportplanlegging 
(herunder parkeringspolitikk) kollektiv- og gang- 
og sykkeltransport, har vesentlig betydning for 
hvilken utvikling vi får i klimaregnskapet. Utslipp 
fra gjennomgangstrafikk og store vegprosjekter er 
vanskelig for kommunen å påvirke alene, men trafikken 
på innfartsvegene til Hamar har som nevnt vært 
stigende de siste årene.

Selv om det bare har en beskjeden betydning i det 
samlede bildet er det positivt at busstrafikken er i 
vekst og at passasjertallet i bybussene siden 2011 er 
fordoblet.

Til tross for at det de siste årene kan sees en vekst i 
biltrafikken på vegnettet er klimagassutslippene fra 
vegtrafikken redusert i perioden fra 2009 til 2017. 
De gjelder spesielt for den personbiltrafikken, men 
også for tungtrafikken. Her er en forklaring at det er 
mindre utslipp pr. kjøretøy som følge av teknologiske 
forbedringer, og en stigende andel elbiler.
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Kilde: Miljødirektoratet,”Utslipp av klimagasser i kommuner”
Utslippsregnskapet viser  utslipp av de tre klimagassene CO₂, metan (CH₄) og 
lystgass (N₂O). https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-
kommuner

Utslipp fra veitrafikk
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Luftkvalitet
Luftforurensning kan defineres som partikler, gasser 
og stoffer i lufta som er skadelige for mennesker og/
eller økosystemer. Veitrafikk er den viktigste kilden til 
lokal luftforurensning, både gjennom eksosutslipp og 
slitasjepartikler. Utslipp fra veitrafikk bidrar mye til 
konsentrasjonene av luftforurensning fordi de skjer på 
bakkenivå. 

Hamar har siden 2014 målt konsentrasjonen av 
svevestøv og nitrogendioksid i luften. Siden målingene 
startet har det i perioder vært høye nivåer av svevestøv 
i Hamar. I 2018 ble grenseverdiene for svevestøv 
overskredet og Hamar ble derfor pålagt å utføre en full 
tiltaksutredning i form av tiltak som kan iverksettes i 
perioder med høy luftforurensning. Det ble også i 2019 
registrert mange enkeltdøgn med overskridelser, men 
endelige resultater for 2019 året som helhet er ikke 
klare enda. 

D E L  1  -  S T R AT E G I S K  T I L N Æ R M I N G



"Behov for
bedre sykkelstruktur 

for barna – et nettverk 
som henger sammen"

"Nabolag som 
man ikke får kjøre 

igjennom"

Utdrag og sitater fra Bylabs dialogprosess, 
intervjuer, og workshop i januar 2020 med 
politikere og ressursgruppe

"Det tar normalt 
5 min i bil, i 

rushtiden, kanskje 
10 min"

"Bra å bo sentralt. 
Mulighet for å gå på 
jobb på 10 min. Midt 

i alt. Nærhet!"



Del 2
Handlingsplan

"Jeg trodde nesten 
det var min egen 
parkering. Helt 

tomt (om p-hus på 
Vestre torg, red)"
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Handlingsplan

D E L  2  -  H A N D L I N G S P L A N

Introduksjon
Med utgangspunkt i delstrategiene anbefales en rekke 
handlinger, enkelt omtalt som tiltak. Presentasjonen av 
anbefalte tiltak er strukturert ut fra 4-trinnsmodellen. 
Firestegsprinsippene har fokus på å endre reisevaner 
og i størst mulig grad utnytte eksisterende kapasitet

og infrastruktur på en enda bedre måte. 

Først presenteres tiltak som er rettet mot mer effektiv 
utnyttelse og forbedring av eksisterende infrastruktur, 
pyramidens trinn 2 og 3. Disse utgjør hoveddelen av 
tiltakene som foreslås. Deretter presenteres tiltak under 
trinn 1, som primært er ikke-fysiske tiltak for å påvirke 
reisevalg. Gjennomgangen avsluttes med å skissere 
tiltak til trinn 4, ny infrastruktur.

Til slutt foreslås hvilke grep og tiltak man bør iverksette 
aller først når man beveger seg videre fra strategi til 
handling. 

Fokus for strategien 
er primært trinn 
2 og 3, men tiltak 

relatert til trinn 1 er 
også sentrale

Påvirke behovet for transport og valg av 
transportmiddel uten fysiske tiltak

Effektivisere bruk av
eksisterende infrastruktur ved hjelp 

av mindre tiltak

Forbedring av
eksisterende infrastruktur

Ny
infrastruktur

1

2

3

4
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Effektvurdering
Det er blitt gjort en enkel vurdering av effekten 
av hvert enkelt tiltak. Det er tatt utgangspunkt i å 
vurdere i hvilken grad de enkelte tiltakene vil fremme 
hovedmålene for Hamar:

• Den viktigste byen i og for Innlandet

• En kunnskapsby med landsledende 
utdanningstilbud, rikt næringsliv og stor 
innovasjonskraft

• En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve 
miljøvennlig

• En av landets beste kommuner for barn og 
ungdom

• En trygg og inkluderende kommune med rom for 
alle

Effektvurderingen er videre sett i sammenheng med en 
grovt anslått kostnad for tiltaket. Med fargene grønn, 
gul og rød er det angitt om effekten av hvert enkelt 
tiltak i forhold til pris anses for høy, medium eller lav.

D E L  2  -  H A N D L I N G S P L A N

Effekt vurderes for hvert tilltak fra 1 til 5 der 1 
er lavest og 5 er høyest:

Effekt vurderes i sammenheng med pris
- der grønn innebærer høy effekt vs pris, gul 
medium og rød lav:

Høy

Medium

Lav
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Effektiv utnyttelse og 
forbedring av eksisterende 
infrastruktur

Tiltak:
Hamar er en moderne by som har det meste av 
nødvendig infrastruktur på plass. Samtidig som behovet 
for helt nye veger er begrenset, er det mange steder 
behov for vedlikehold eller større oppgraderinger. 
Det ligger også et stort potensiale i å bruke deler av 
infrastrukturen på en annen måte enn i dag, og hvor 
fysiske tiltak kan bidra til å utløse dette potensialet. 
For eksempel kan det skapes bedre forhold for gående, 
sykle og for byliv ved å trafikkdempe gater, eller man 
kan prioritere annerledes for å øke fremkommelighet 
for buss. Også gjennom ulike mindre tiltak kan man få 
forbedringer som har god effekt, for eksempel ved å 
lage bedre overganger for gående og syklende.

Felles for tiltakene er at det er viktig å ha et bredt 
perspektiv; målet er ikke bare å forbedre
trafikksikkerhet, eller kun å få bussen hurtigere frem, 
men også å levere på andre kvalitetsparametre som 
gode byrom, attraktivitet og opplevd trygghet.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

Prioriteringer i vegnettet

Trafikkdemping av gater og bydeler

Høyere standard på sykkelnettverket

Bedre krysningspunkter

Økt fremkommelighet for buss

En enda bedre by å gå i

Formidabel sykkelparkering

D E L  2  -  H A N D L I N G S P L A N

Temaet omhandler 
trinn 2 og 3
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Vegtyper

• Hovedvegnett for bil (50 km/t utenfor 
Ringgata og 30 km/t innenfor Ringgata)

• Bygate (30 km/t)

• Gågate (kun varelevering)

• Lokalgate/boliggate (30 km/t),

• Leke-oppholdsgate/gatetun (5-15 km/t).

Hovedvegnettet består av større veger med 
god kapasitet som skal håndtere store 
deler av biltrafikken, inkludert  mye av den 
gjennomgående trafikken.
Busstrafikk og varetransport vil hovedsakelig 
finne sted på hovedvegnettet, men i visse 
tilfeller også i bygater og boliggater.

I Statens vegvesen sin håndbok N100 om 
veg- og gateutforming heter det: 
Trafikk fra overordnet vegnett med målpunkt 
i byen kan føres via en kapasitetssterk gate/ 
veg med fartsgrense 50 eller 60 km/t, og videre 
inn i et nett av gater eller lokale veger med 
lav fart. Slike gater/veger kan være ringveger, 
sentrumstangenter, forbindelser mellom en 
omkjøringsveg og byen eller viktige forbindelser 
internt i byen […] Gaten/ vegen bør bygges med 
to eller fire felt.
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Hva
Vegnettet i Hamar skal tydeligere avspeile politiske 
mål om økt tilrettelegging for sykling, gange og 
kollektivtrafikk.

Formål
• Redusere gjennomgående biltrafikk i sentrum

• Forbedre koblingene til Mjøsa

• Forbedre sykkelforbindelser gjennom sentrum

• Tilrettelegge for økt kommersiell aktivitet og byliv 
langs Strandgata og Stortorget, og i Torggata mellom 
Østre torg og stasjonen

• Forbedre fremkommelighet for busser

• Forbedre forutsetningene for et sammenhengende 
sykkelnett av høy kvalitet

• Det skal sikres god fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy   

• Redusere biltrafikk gjennom boligområder

Potensielle ulemper
• Påvirkning fra biltrafikk i Grønnegata vil øke
• Store kjøretøy som skal til/fra Tjuvholmen vil få noe 

mindre tilgjengelighet som følge av sykkelløsning 
langs Brygga (frem til åpning av Espern Bru)

• Personer som skal kjøre bil gjennom sentrum kan 
oppleve litt lengre reisetid

Hvordan 
Bruken av en rekke veger skal justeres og 
infrastrukturen skal tilpasses tilsvarende. Biltrafikken 
skal i større grad kanaliseres på hovedvegnett for å 
redusere trafikk i boligområder. Samtidig fjernes noen 
mindre traseer fra hovedvegnettet for å tilrettelegge 
for gående og syklende, og øke beboernes tilgang 
til grønne arealer og andre målpunkter. I sentrum 
prioriteres gatene i større grad til ulike transportformer 
for å totalt sett få et best mulig transportsystem. 
Langs Brygga prioriteres sammenhengede kobling med 
separat løsning for gående og syklende. 

Tiltak #1 Prioriteringer i vegnettet
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Storhamargata

Strandgata

Knut Alvsons gate

Disenvegen

Vangsvegen

Brugata

Solvangvegen

Furubergvegen

Aluvegen

Skolegata

Furnesvegen

Nordvikvegen

Ringgata

Primær bilveg (hovedveg)

Nedskaleres til lokaltrafikk

Minsket barriereeffekt gir bedre 
tilgang til omkringliggende bydeler
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A
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C

D

AB
C

D

E

E

F

F

G

H

I

G

H

I

J

J
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Justeringer på bynivå 
Skolegata: Styrkes som bygate ved oppgradering med 
bedre forhold for gange og opphold. Gateutforming skal 
legge til rette for lav fart (30 km/t). Fortsatt bussbetjening. 

Furnesvegen: Nedskaleres ”fra veg til gate” fra Skolegata 
og inn til sentrum så gata visuelt og funksjonelt tilsvarer 
sin sentrale plassering i byen. Det er stort behov 
for oppgradering, særlig i tilknytning til tverrgater. 
Det bør vurderes økt tilrettelegging for gående og 
syklende. Utbedring av området ved Hamar domkirke 
og koblingen til Stortorget og Mjøsa bør prioriteres (se 
signaturkoblinger tiltak 6). 

Disenvegen: Stenges for inn- og utkjøring via Ringgata for 
bil, utbedre overgang for gående og syklende. Funksjon 
som boliggate og del av sykkelnettverket. 

Knut Alvsons gate: Funksjon som overordnet boliggate og 
del av sykkelnettverket. Trafikkdempes og redesignes til 
mer bymessig uttrykk med redusert gjennomgangstrafikk 
og bedre løsning for gående og syklende.

Nordvikvegen: Overordnet boliggate og del av 
sykkelnettverk. Trafikkdempes for lavere hastighet og 
redusert biltrafikk. Overganger må utbedres. Hensikten 
er bedre lokalmiljø, og økt opplevd trygghet og 
attraktivitet som sykkelforbindelse.

Brugata: Funksjon som overordnet boliggate og del av 
sykkelnettverk. Trafikkdempes og gjøres mindre attraktiv 
som gjennomkjøringsveg. Redusert biltrafikk vil forbedre 
skoleveg, og være positivt for gående, syklende og 
lokalmiljø. 

Solvangvegen: Stenges for gjennomkjørende biltrafikk. 
Funksjon som boliggate og del av sykkelnettverket. 
Vurdere om gata også bør være trase for buss. Hensikt: 
Bedre forholdet for beboere, prioritering av gående og 
syklende, samt tydeligere system for privatbiler (som må 
kjøre Ringgata- Furnesvegen).

Vangsvegen: Det anbefales ikke å videreføre utbygging 
av 4-felts veg  fra Åkersvikavegen inn mot sentrum. 
Etablering av separat sykkelveg bør prioriteres på dette 
strekket. Strekningen fra St. Olavs gate til Strandgata 
må ferdigstilles. Se under tema sentrum for del av 
Vangsvegen forbi Østre torg.

Ringgata: Defineres enda tydeligere som viktigste rute 
for gjennomkjørende biltrafikk. Det bør gjennomføres en 
analyse av mulighet/behov for mindre tiltak for at utnytte 
kapasiteten og sikre god flyt slik at nødvendig trafikk føres 
hit og ikke til sekundærveger eller boliggater. Sentrale 
overganger for gående og syklende skal oppgraderes.

 Sentrum: Mindre gjennomkjørende biltrafikk og bedre 
tilrettelegging for gående og syklende. Se eget temakart 
s 42.

Bydeler for øvrig: Det skal unngås at boligområder blir 
omkranset av større veger, og dermed får redusert 
tilgjengelighet til viktige målpunkter. Særlig gjelder dette 
med tanke på barn og unge. Innad i områder skal det 
trafikkdempes i større grad. Se tiltak #2 Trafikkdemping i 
gater og bydeler. 
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Trafikkflyt i sentrum 2030

Funktion skal ændres

Sekundær bilvej

Primær bilvej (hovedvej)

Hovedtrafikkflyt

Gange

Sykkel

Buss

Bil

I tråd med strategi om å styre veg- og gateareal skal 
ulike transportformer i større grad få prioritet på ulike 
deler av gatenettet. Dette prinsippet ligger til grunn 
for konsept for trafikkflyt i sentrum. Det vil fortsatt 
være overlappende funksjoner i gatenettet, men ved å 
skille transportformene i større grad får man et mer 
velfungerende transportsystem samlet sett. 
 
Konseptdiagrammet under viser hovedforbindelser 
for ulike transportformer (viser ikke fysiske løsninger).  
På neste side forklares konseptet for de enkelte 
transportformene mer detaljert.

D E L  2  -  H A N D L I N G S P L A N
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Alle forbindelser i gatenettverket skal ha god 
tilgjengelighet for gående. I hovedforbindelsene 
gjennom Torggata, Strandgata og Brygga, og i 
tverrforbindelsene i Kirkebakken, Seminargata 
og Vangsvegen, er god tilgjengelighet og 
attraktivt gåmiljø ekstra viktig. Tverrgater med 
bratt stigning skal tilrettelegges med så stor 
grad av universell utforming som mulig for å 
gjøre sentrum tilgjengelig for alle.
Les om hvordan vi skal gøre Hamar til en bedre 
by å gå under tiltak #6.

Strandgata prioriteres som hovedtrase for 
buss gjennom sentrum, og vil for øvrig være 
tilrettelagt for blandet trafikk. For å sikre god 
fremkommelighet for buss, nyttetrafikk, sykkel 
og gange, reduseres tilgjengeligheten for 
personbil. Grønnegata og Skolegata er trase for 
regionruter. 

Hovedtrafikkflyt for ulike trafikanter

Gange - 2030

Buss - 2030

Som for gående skal syklister kunne ta 
seg fram i hele gatenettverket i sentrum, 
men noen traseer er prioritert som del av 
sykkelnettverket. Sykkelnettverket har flere 
hovedtraseer inn til sentrum, mens Brygga vil 
være hovedforbindelse øst-vest. Det legges til 
rette for sykling i blandet trafikk i Strandgata 
og sykling på gåendes premisser i gågata.    
Les om hvordan vi skal gøre Hamar til en bedre 
sykkelby under tiltak #3.                  

Grønnegata prioriteres som hovedtrase for 
biltrafikk gjennom sentrum. Det foreslås 
å styrke koblingen via Karl Jemtes gate til 
Aslak Bolts gate. Biltrafikk i Strandgata skal 
begrenses, til fordel for buss og øvrig blandet 
trafikk. Stangevegen, Vangsvegen og Aslak 
Bolts gate er hovedinnfartsveger. Furnesvegen 
og Skolegata vil fortsatt ha trafikk, men skal 
styrkes som bygater og utformes med høy 
kvalitet.  

Parkeringsareal for bil skal i sentrum 
prioriteres til korttidsplasser, varelevering 
og til personer med nedsatt funksjonsevne. 
Parkeringsanlegg bør være plassert i utkanten 
av sentrum, i tilknytning til innfartsveger.  

Sykkel - 2030

Bil - 2030
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Funktion skal ændres

Sekundær bilvej

Primær bilvej (hovedvej)

Funktion skal ændres

Sekundær bilvej

Primær bilvej (hovedvej)

Funktion skal ændres

Sekundær bilvej

Primær bilvej (hovedvej)

Funktion skal ændres

Sekundær bilvej

Primær bilvej (hovedvej)



Funktion skal ændres

Sekundær bilvej

Primær bilvej (hovedvej)

A

B

F

C

D

B

Grønnegata

Torggata

Østre gate

Strandgata Parkgata

Aslak Bolts gate

Storhamargata

Brygga

E

G

Primær bilveg (hovedveg)

Nedskaleres til lokaltrafikk

Kontinuerlig kobling langs Mjøsa

Torggata styrkes for gående og syklende
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A

B

C

D

E

F

G

Justeringer for sentrum
Sykkelveg langs Mjøsa: Brygga ombygges/redesignes 
for å etablere sammenhengende og attraktiv 
sykkelforbindelse, separert fra gående.  Det foreslås 
å prioritere gateareal til sykkel, og i første omgang 
benytte signalregulering slik at nødvendig transport 
(som ikke kan benytte jernbaneundergangen ved 
Victoria) gis tilgang til Tjuvholmen-området. Permanent 
løsning må sees i sammenheng transportløsninger ved 
Espern. Det kan også vurderes å etablere en gang- og 
sykkelbru over innseilingen til båthavna. Det skal 
ses på løsninger for å utbedre området ytterligere, 
samt vurderes å stenge jernbaneundergangen ved 
Skibladnerbrygga for bil. 

Storhamargata/Strandgata: Blandet trafikk med 
god fremkommelighet for buss. Trafikkdempes for 
å tilrettelegge for sykling i blandet trafikk i tråd 
med intensjonen da gata ble bygget om. Mindre 
personbiltrafikk vil øke fremkommelighet for buss, 
og redusere barrierevirkning til Mjøsa. Det foreslås å 
innføre tiltak gradvis, og eventuelt midlertidig, slik at 
man kan vurdere behov og effekter underveis. Følgende 
grep foreslås (og kan kombineres):
1. Innkjøring forbudt til Strandgata for personbil fra 

krysset Grønnegata/Stangevegen. Adkomst til 
Strandgata blir via Parkgata. Buss, taxi, gående og 
syklende prioriteres. Jernbaneplassen styrkes som 
byrom med kobling mot Torggata og Østre torg  

2. Innføre tiltak for å i større grad kanalisere trafikk til 
Grønnegata fra Aslak Bolts gate (Se også punkt E)

3. Stenge Strandgata for gjennomkjøring for 
personbiltrafikk, eksempelvis ved Stortorget 

Torggata mellom Østre torg og stasjonen:
Torggata styrkes som trase for gående og syklende med 
økt tilrettelegging for publikumsrettede virksomheter. 

Gata oppgraderes med urbant gategulv og foreslås 
envegsregulert i retning stasjonen med adgang for 
sykling mot kjøreretning. Fortau utvides og det legges 
til rette for en kombinasjon av parkeringslommer og 
ekstra møbleringsareal, som eksempelvis kan brukes 
til servering. Envegsregulering og enkle byromstiltak 
gjennomføres som raskt tiltak i påvente av mer 
omfattende ombygging av gata. Dette vil også gi et 
bedre grunnlag for å avklare permanent løsning.   

Grønnegata: Hovedgate for biltrafikk gjennom sentrum. 
Gata har i dag en hverdagsdøgntrafikk på ca. 6000 
biler, og har betydelig kapasitet til å håndtere økt 
trafikk. Ved å trafikkdempe Strandgata og Brygga 
vil mye av gjennomgangstrafikken bli kanalisert til 
Grønnegata. Dette vil øke behovet for å etablere bedre 
krysningspunkter for gående og syklende. Det vil 
også være behov for å se på løsninger som reduserer 
trafikkens påvirkning på nærmiljøet, eksempelvis ved å 

benytte støysvak asfalt.     

På sikt bør det vurderes å forlenge Grønnegata gjennom 
Karl Jemtes gate til Aslak Bolts gate for å kanalisere 
trafikken til Grrønnegata fremfor Storhamargata/
Strandgata. Dette grepet bør eventuelt sees i 
sammenheng med å forlenge kvadratur-strukturen mot 
vest til Karl Jemtes gate. 

Østre gate mellom Vangsvegen og Seminargata: 
Envegsreguleres for bil i retning Høgskolen med 
sykkelfelt i begge retninger. 
  
Vangsvegen mellom Grønnegata og Strandgata: 
Foreslås envegsregulert i retning Strandgata, med 
mulighet for sykling i begge retninger. I tillegg til å 
styrke byrommet ved Østre torg, vil dette også føre til 
at biltrafikken i krysset Grønnegata/Vangsvegen flyter 
bedre.



43 |Gehl — Making Cities for People

D E L  2  -  H A N D L I N G S P L A N

Slik kan Torggata mellom Østre 
torg og stasjonen se ut

Torggata i dag

Prinsippskisse: Torggata i morgen. Mer plass til byliv, gange og sykkel. Envegskjøring for biler.

Mer plass til byliv

På strekningen fra Østre torg til stasjonen 
etableres envegskjøring for biler mot Strandgata. 
Det blir tillatt for syklister å kjøre mot 
kjøreretningen. Kjørebanen etableres med en 
bredde på 4,5 m, slik at motstrømssykler kan 
passere motkjørende biler trygt. På østsiden 
etableres 2 m brede parkeringslommer og bredere 
fortausarealer som kan brukes til sykkelparkering, 
uteservering, beplantning m.m.
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TIL 
BYEN VED MJØSA

FRAFRA
BYEN VED JERNBANEN

1. BYEN VED MJØSA

INITIATIVER FOR BYEN VED MJØSA1.  Den urbane sjøfront
2. Forbedrede og nye koblinger3. Kontinuerlig promenade langs Mjøsa 4. Nye byrom og aktiviteter ved vannet

Forbedret kobling 
Nye koblinger 
Nytt målpunkt 

Grønne rom

Utbyggingsområde

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

I scanning av sosiale medier kom det frem 
at Mjøsa var av de viktigste temaene.

Trafikkdemping av Strandgata og 
forbedring av sykkel- og gangforbindelser 
på Brygga er viktige elementer for å knytte 
sentrum og Mjøsa bedre sammen.
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Målet har vært formulert lenge
"Byen ved Mjøsa"

"Fra byen ved jernbanen til byen ved Mjøsa"

Målet om bedre forbindelse mellom sentrum og Mjøsa 
har vært formulert lenge og er også blitt fremhevet 
igjen og igjen i forbindelse med workshops, intervjuer 
etc. som ledd i utarbeidingen av mobilitetsstrategien. 
Det understreker viktigheten av at mobilitetsstrategien 
bidrar til å levere på dette målet.

"Byen ved Mjøsa" Hamar Byromsplan 2013 (Gehl) 
er et av mange plandokumenter som har fremhevet 
viktigheten av dette.
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Oppsummering tiltak #1 Prioriteringer i vegnettet

Effektvurdering

Den viktigste byen i og for Innlandet:

En kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud,
rikt næringsliv og stor innovasjonskraft:

En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve
miljøvennlig:

En av landets beste kommuner for barn og ungdom:
 

En trygg og inkluderende kommune med rom for alle:
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Effekt vs pris: 

Samarbeidspartnere
• Innlandet fylkeskommune

• Statens vegvesen

• Beboere og arbeidsplasser omkring aktuelle veger

• Sentrumsforening

 (1 lav, 5 høy)

Neste skritt 
Bedre tilrettelegging for gående og syklende i sentrum 
har første prioritet:
• Etablere sammenhengende sykkeltrase langs 

Brygga, og vurdere oppgradering av området 
mellom Koigen og Skibladnerbrygga 

• Gjennomføre tiltak som reduserer biltrafikken i 
Strandgata 

• Stenge snarveger i hovedvegnettet for 
gjennomkjøring, og tilrettelegge for gående og 
syklende 

• Oppgradere Torggata som miljøgate mot 
Jernbaneplassen

• Utbedre Jernbaneplassen
• Oppgradere siste del av Vangsvegen mellom St. 

Olavs gate og Strandgata

Generelt vil alle endringer i vegnettet kunne ha effekt 
på andre deler av transportsystemet. Det anbefales 
derfor å gjennomføre noen tiltak midlertidig for å få et 
bedre bilde av ulike effekter. Før- og etterundersøkelser 
bør vurderes. I tillegg bør det legges vekt på dialog med 
lokale interessenter når man skal gjennomføre tiltak. 

Det er viktig at endringer, særlig i sentrum, ikke bare 
sees på som trafikale tiltak, men også som et middel 
til bymessige forbedringer. Forbedringer av byrom, 
eksempelvis foran stasjonen og i østlig del av Torggata, 
må kobles sammen med trafikale justeringer. På 
bakgrunn av analyse og erfaringer fra pilotprojekter kan 
man lettere finne de beste permanente løsningene.
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D E L  2  -  H A N D L I N G S P L A N

Tiltak #2 Trafikkdemping av gater og bydeler

Hva 
Hamar har allerede kommet langt med trafikkdemping, 
og har 30 km/t som standard på de fleste boliggater. 
Dette tiltaket omhandler ytterligere trafikdemping i 
de enkelte nabolagene og å se byromsforbedringer og 
trafikkdemping i sammenheng. 

Formål
• Øke sikkerhet, opplevd trygghet og gjøre det mer 

attraktivt å gå og sykle

• Bidra til at det blir enklere å gå og sykle i nabolagene

• Utnytte gatenes potensiale ikke bare som korridorer

• for trafikk, men også som lokale byrom

• Bygge opp under ”kort-turs”-kultur hvor lokale 
destinasjoner enkelt kan nås til fots og på sykkel 
(”5-minuttersbyen”)

• Sikre fortsatt adgang også med bil, men med 
redusert hastighet og prioritet i boliggater

Potensielle ulemper
• Tilgang med bil til boligområder vil bli noe mer 

tidkrevende

• Areal til parkering i boliggater kan i visse tilfeller bli 
innskrenket

Hvordan 
Gjennomføre tiltak i bydeler eller enkeltgater som 
prioriterer gående og syklende foran tilgjenglighet 
for bil. For overordnede boliggater med relativt 
mange biler skal det legges til rette for å redusere 
gjennomgangstrafikk og redusere hastigheten for 
nødvendig trafikk (beboere og andre som har gjøremål 
i området). I mindre boliggater skal det om mulig 
legges til rette for å senke hastigheten fra 30 km/t 
til (10-)15 km/t ved å etablere gatetun, eller leke- og 
oppholdsgater.  

Lavere hastighet sikres ikke kun via skiltning, men 
også ved å introdusere fysiske tiltak som fartsdumper, 
insnevringer og chikaner. Disse suppleres med andre 
elementer som sittemuligheter, fasiliteter til lek og 
grønne elementer. Der det er relevant kombineres 
dette med klimatilpasning. Også endret lokalisering av 
gateparkering kan medvirke til å skape trafikkdemping.

I visse gater kan det også være aktuelt å stenge helt for 
gjennomkjøring for å sikre at man får redusert trafikken 
tilstrekkelig til at det oppleves trygt å ferdes for barn og 
unge, og gata øker sin funksjon som byrom. 

Gater som byrom - Olle Bulls gate og Folkestads gate. Irregulær 
utfordming som demper trafikk og skaper soner for opphold.
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Spesiell belegning som opphever gatenivået  
i krysset i Malmö til fortausnivå og 
demper trafikk og gjør at krysset med 
sine aktive hjørner oppleves mer som et 
sammenhengende rom.

Området Kartoffelrekkerne i København 
har lokalgater med irregulær utforming 
og begrenset gjennomfart. Leke- og 
sittelementer bidrar til trafikkdemping og 
skaper soner for opphold og for å møte 
naboene.

Boliggate i Düsseldorf sperret for 
gjennomkjøring for biler. Fortsatt forbindelse 
for gange og sykkel.  

Ikke én, men flere gode løsninger. 
Trafikkdempende tiltak kan skje på 
mange måter, og de enkelte løsningene 
skal utformes og tilpasses etter 
behovene som finnes i den spesifikke 
konteksten. Her er det samlet noen gode 
eksempler.
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Trafikkdemping
- gode eksempler

Trafikkdempende belegning sammen med byromselementer som definerer soner for gjennomfart 
og opphold utenfor en skole langs Vestervoldgaten i København.

Lekegate i Odense, Danmark. Gaten kan brukes som ekstra plass for skolen ved siden av, 
eller som plass for lek og møte ved henting av barn. Gaten/plassen brukes også av beboerne i 
området.
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Maths Pedersens 
gate 

Stafbergvegen

Sverdrups gate / 
Enggata  

Welhavens 
gate  

Håkonsgate 

Høiensalgata
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Eksempler på gater med behov 
for trafikkdemping

Eksempler på boliggater med relativt mange 
biler (typiske snarveger for gjennomkjøring). 
Her skal det legges til rette for å redusere 
gjennomgangstrafikk eventuelt via komplet 
stop for gjennomkjøring

Eksempler på boliggator hvor potentiale for 
yderligere hastighetssenkning (10-15 km/t) 
og bedre byrum

Primær bilveg (hovedveg)

Maths Pedersens gate idag - insnävningar dämpar hastigheten, 
men den ökar igen mellan de tre punkterna. Gaten er et 
eksempel på en gate med potential  før ytterligare fysiska 
hastighetsdämpande og byromsforbedrende åtgärder.
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Bydeler med 
hverdagsfunksjoner 
innen 5 min gangavstand

Illustrasjon: Bydeler som 
rolige soner med boliger, 
skoler, grøntstruktur og 
hverdagsfunksjoner.
Hovedveger med gode kryss og 
trygge forbindelser over.

5 min

5 min

5 min

5 min
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Effektvurdering

Den viktigste byen i og for Innlandet:

En kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud,
rikt næringsliv og stor innovasjonskraft:

En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve
miljøvennlig:

En av landets beste kommuner for barn og ungdom:
 

En trygg og inkluderende kommune med rom for alle:

Oppsummering tiltak #2 Trafikkdemping av gater og bydeler

Samarbeidspartnere
• Velforeninger

• Beboere (inkludert barn og unge) 

• Arbeidsplasser ved berørte veger

• Skoler, butikker og andre lokale målpunkter

Effekt vs pris

Trygge koblinger mellom 
bydelene, over hovedvegene

Primære sykkelveger langs 
innfartsveger til/fra sentrum

Grønne gang- og 
sykkelkoblinger

Trafikkdempede gater 
innenfor området, 
“oppholdsgater”

Offentlige rom og møteplasser 
koblet til hverdagsdestinasjoner

Neste skritt 
• Gjennomfør tiltak på steder som har et avklart 

behov: Etabler krysningspunkt(er) i Stafsbergvegen 
som kobler boligområdet bedre til friområde 
og gang- og sykkelveg, og implementer 
fartsreduserende tiltak.

• Nabolag defineres og prioriteres. Deretter gjør 
man en ”nabolags-analyse” hvor gatene i et gitt 
nabolag gjennomgås med blikk på hvor det er 
mulig å senke hastighet og redusere mulighet for 
gjennomkjøring, men samtidig opprettholde tilgang 
for bil. I tillegg til trafikkdemping bør tiltakene 
bidra til mer attraktive gater for gange, sykling, 
lek og opphold. Dialog med nabolaget er viktig når 
man skal beslutte hvilke tiltak man skal iverksette 
og hvordan disse skal utformes. Arbeid med 
trafikkdemping bør inngå som en del av arbeidet 
med trafikksikkerhetsplaner.  

 (1 lav, 5 høy)
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Tiltak #3 Høy kvalitet på sykkelnettverket

Hva 
Utvikle og oppgradere eksisterende infrastruktur til et 
sammenhengende sykkelnett av høy kvalitet.  

Formål
• Gjøre det mer trygt, komfortabelt og attraktivt å sykle

• Levere en kvalitet på sykkeltilretteleggingen som 
gjør sykling til et attraktivt reisemiddel for flere 
brukergrupper, eksempelvis de som i dag velger å ikke 
sykle fordi det oppleves utrygt 

• Bidra til å gjøre sykling til en vane, blant annet ved å 
sikre god drift, også om vinteren

• Gjøre sykkel konkurransedyktig med bilen på stadig 
flere turer

• Øke trygghet, blant annet ved å redusere 
konfliktpunkter mellom gående og syklende

• Bidra til et attraktivt og levende sentrum og nabolag 
med mennesker i gatene

• Redusere reisetiden i krysningspunkter

Potensielle ulemper
• På visse gater må areal til kjørefelt og/ eller parkering 

reduseres for å få plass til sykkelinfrastruktur

• Trafikkdemping i boliggater vil gi noe redusert 
tilgjengelighet for biler

Hvordan 
• Heve kvaliteten og lage bedre sammenhenger i 

sykkelnettet, blant annet ved å utbedre manglende 
forbindelser og overganger, gjøre gang- og 
sykkelveger gjennomgående og bedre skilting av 
ruter. 

• Utvide sykkelinfrastrukturen i tråd med oppdaterte 
traseer i sykkelnettet

• Oppgradere traseer, inkludert å vurdere 
breddeutvidelse av gang- og sykkelveger for å gi 
bedre plass til både gående og syklende

• Etablere løsninger hvor syklende og gående er 
adskilt, særlig langs hovedtraser og innfartsveger

• Utarbeide gatenormal som inkluderer standard for 
sykkelinfrastruktur (som vil kunne erstatte gjeldende 
formingsveileder for universell utforming)

• I større grad prioritere areal til syklende i 
envegskjørte gater

• Øke driftsstandard på hovedtraseer 

Eksempel på eksisterande kvalitet i form av 
sykkelveg og skiltning
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Derfor fokus på sykkel

Det er fortsatt for lite fremkommelighet for syklisten, 
med vikeplikt for både gående og bilister. Mange kryss og 
kanter skal forseres. I sentrum virker all
sykkeltilrettelegging til å opphøre med mangler på både 
hvor ruta går og hvor det skal sykles.

Om vi virkelig mener at vi skal være en sykkelby så må vi 
ville det – mer. Til syvende og sist er det et politisk veivalg 
som må tas, der også oppfølgende vegmyndighet stiller 
seg bak.

Ovennevnte sitater er hentet fra evalueringen av 
Sykkelbyen Hamar (Prosjektgruppa Sykkelbyen Hamar, 
2013) og er stadig er aktuelle.

Hamar har gode forutsetninger for å øke syklingen; 
en kompakt by med korte avstander. En del 
sykkelfasiliteter eksisterer allerede og en betydelig 
del av befolkningen sykler i løpet av et år (rundt 70%), 
så det å sykle er ikke uvant for de fleste. Den stigende 
utbredelsen av elsykler gjør bare potensialet større.

Sykkelen (og annen “mikromobilitet”) må volume- 
messig sees som det mest attraktive og realistiske 
alternativet til kjøring i egen bil når det kommer 
til mobilitet i Hamar og til/fra det nære omlandet. 
Sykkelen tilbyr samme fleksibilitet som bil og har ofte 
en sammenlignbar dør-til-dør-reisetid på turer under 
3-5 km. Her kommer det inn fordeler for den enkelte 
som lav pris og helse som kan medvirke til å gjøre 
sykling attraktivt også på litt lengere distanser.

 Derfor bør Hamar ta sykling på alvor og oppskalere 
innsatsen for å øke omfanget av sykling. Det krever 
samtidig utholdenhet og bruk av en bred vifte av 
virkemidler. Først og fremst er målet å flytte turer 
over fra bil, men lykkes man med å øke syklingen vil 
det også innebære en viss overflytning fra gange og 
buss til sykling.

I dag er det slik at sykkel for mange har en reell 
og opplevd lavere kvalitet enn hva bilen kan tilby. 
Kjernen i strategien er å gjøre det å sykle enklere 
og mer attraktivt enn å ta bilen for flere og på 
flere turer. Tiltak 1 og 2 handler blant annet. om 
å gjøre det litt mer tidkrevende å ta bilen, tiltak 
8 om bilparkering har også fokus på å gjøre det 
mindre attraktivt å ta bilen, særlig med tanke på 
arbeidsreiser. 

Dette avsnittet om tiltak 3, sykkelnettverket, 
handler omvendt om hvordan kvaliteten av å sykle 
i Hamar kan økes. Det samme gjør tiltak 7 og 9 
som presenterer henholdsvis tiltak for forbedret 
sykkelparkering og en rekke ikke-fysiske tiltak som 
bør gjøres for å fremme sykling i Hamar.
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Sykkelnettverk med 
prioriterte traseer

Parametre for prioriterte traseer:

• Kobling til omlandet – potensial for 
pendlerresier

• God adgang til sentrum og bydelsentre

• Direkthet - reisetid

• Eksisterende sykkelinfrastruktur

• Mulighet for høy driftsstandard - 
vintervedlikehold

Sykkelnettet for øvrig: 

• Større fokus på alternative korridorer, 
eksempelvis parallelt med hovedveger

• Forbindelser som sammen med 
trafikkdempede gater gir et fintmasket 
sykkelnett det meste av året

Øvrige gater:

Som for gående skal syklister kunne 
ta seg fram i hele gatenettverket, men 
noen traseer er prioritert som del 
av sykkelnettverket. I boligområder 
ferdes syklende i blandet trafikk/ 
trafikkdempede gater.

Alternativ rute

CykelhovedvejPrioriterte traseer
Øvrig sykkelnettverk
Fremtidige koblinger
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Ulike typer sykkelinfrastruktur

3,000 + Helst

2,000 Kanskje

1,000 Helst ikke

Figur: Bicycle Network for Kirchberg, Gehl 2019

Når skal sykkeltrafikken skilles 
fra biltrafikken? Basert på bilantall 
(årsdøgntrafikk)

A) Sykkelveg. Veg med betydelig biltrafikk. Personer på sykkel 
har eget areal med fysisk buffer til biltrafikken.

B) Trafikkdempet gate. Hastighet og antall biler er så begrenset 
at det er trygt og sikkert å sykle på vegen.

Til høyre er illustrasjoner av de primære typene 
sykkelinfrastruktur. Målet er at helårsnettet i Hamar 
oppgraderes så det består av A, B og C. Et generelt 
prinsipp er at gående og syklister i større grad skal ha 
separerte løsninger. D bør kun benyttes på strekninger 
hvor både antall fotgjengere og antall syklister er 
lavt. Figuren nedenfor dreier seg om et av de sentrale 
spørsmålene i planlegging av et godt sykkelnetverk; når 
er det nødvendig å introdusere et fysisk skille mellom 
bil- og sykkeltrafikk, når målet er å gjøre det trygt for 
det brede flertallet å sykle?

C) Oppdelt sti: Sti oppdelt i areal for gående og for syklende. 
Oppdeling her gjennom skifte av materiale og farge, København.

D) Felles sti: Sti hvor gående og syklende deler plassen, 
Kirchberg, Luxembourg. 
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Grussti som forbinder Skogvegen med Ringgata. 
Oppgradering til fast underlag gir bedre 
mulighet for snørydding og helårsbruk.

Hamar har en del stier hvor fotgjengere og 
sykler deler plassen. Ringgata skal gradvis 
oppgraderes med egen sykkelveg på hele 
strekningen.

Strandgata viser vegen ved å føre fortauet ubrutt over sidegatene. På sikt bør samme løsning gjøres 
til standard for både fortau og sykkelsti. Til høyre et eksempel på dette fra København.

Hamar i dag - eksempler 
på behov for forbedringer

Alternativ rute

Cykelhovedvej

Alternativ rute

CykelhovedvejPrioriterte traseer

Øvrig sykkelnettverk

Strekning med behov for oppgradering

Helt ny strekning 

Kryss med behov for oppgraderingAlternativ rute

Cykelhovedvej
Alternativ rute

Cykelhovedvej
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Eksempler på behov for forbedring:
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Flere må bruke sykkel 
vinterstid

Järvenpää, Finland

Järvenpää med ca. 40.000 
innbyggere har innført en 
differensiert snøryddingsgaranti for 
deres sykkelnettverk:

• Kategori A: Ryddet for snø og 
aviset innen kl. 7 om morgenen. 
Det ryddes for snø når det er 
kommet mer enn 3 cm snø. 28 
km

• Kategori B: Ryddes for snæ når 
det er kommet mer enn 5 cm snø. 
86 km

• Kategori C: Ryddes for snø etter 
kategori B. 20 km 

(Päätalo 2013, Better winter 
maintenance by prioritizing – Case 
Järvenpää)

Joensu, Finland

I Joensu - ca. 75.000 innbyggere 
- har sykkelen en markedsandel 
på knapt 20% sett over hele året 
og en markedsandel på ca. 6% om 
vinteren. Sykkelnettverket i Joensu 
består primært av sykkelstier i høy 
grad fordi de er mulige å rydde for 
snø. Dette i motsetning til sykkelfelt 
som kun er adskilt fra vegbanen av 

en hvit strek og derfor vanskelige å 
rydde for snø, jf. bilde fra Vangsvegen 
til venstre. (Walker 2020, The 
Guardian; Wintercyclingkongress2020.
fi)     

Linköping, Sverige

I Linköping har sykkelen en 
markedsandel på ca. 30 % sett 
over hele året og en markedsandel 
på mer enn 10% om vinteren. 
Hovedsykkelnettet består primært 
av sykkelstier og ambisjonen er at 
hovedsykkelnettet ryddes for snø 
allerede ved en 1 cm snø og at rydding 
er gjennomført senest 4 timer etter 
at det er påbegynt. Vintervedlikehold 
kombineres med kampanjer for å 
fremme sykling om vinteren (Perälä 
& Jaffe 2016, How to keep Cyclists 
riding even in the frigid snowy winter; 
Sykkelplan for Linköping 2008-2028, 
Linköpings kommun).

Ridabu - Islagt sykkelfelt en januarmorgen.

Oppvarmet gangfelt i Torggata. Noen byer har 
samme funksjon for viktige sykkelkorridorer.

Vangsvegen - sykkelfeltet i kjørebanen har 
forsvunnet selv med lite snø.

Bedre snørydding

Et viktig virkemiddel for å øke syklingen
er å få flere til å sykle om vinteren.
Sammenligner man Hamar med de 
nordiske byene som gjør det best på 
vintersykling er det ambisiøst, men 
realistisk, å fordoble sykling om vinteren.

Det krever:

• En sykkelinfrastruktur som kan 
snøryddes. Derfor har denne 
parameteren vært sentralt for designet 
av det primære sykkelnettet.

• Økte ressurser til snørydding og 
bedre samarbeid med og mellom 
entreprenører - eks. unngå store kanter 
og at snø blir flyttet tilbake på allerede 
brøytede traseer  

• Et samarbeid med arbeidsplasser for å 
sikre at sykkelparkering og tilknyttede 
fasiliteter har en standard som gjør 
det attraktivt å sykle også de dagene 
det krever ekstra med klær og/eller 
skifting. Det er en av flere grunner til 
at sykkelparkering er omtalt som et 
selvstendig tiltak, se tiltak 7.

• Enkel tilgang til sykler med piggdekk, 
kjedeskjerm, kurv etc. som gjør det 
komfortabelt å sykle om vinteren.

• At det utvikles en kultur hvor det å sykle 
om vinteren sees på som normalt, hvor 
det blir en vane å fortsette å sykle også 
når det blir kaldt. De forbedrede fysiske 
forholdene skal derfor suppleres med 
en innsats rettet mot å påvirke kulturen 
rundt det å sykle om vinteren.
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Gode eksempler 
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Slik kan en redesignet Brygga se ut

Vekselvis envegskjøring

Konseptuell illustrasjon av Brygga med god 
kvalitet på sykkel- og gangforbindelse og 
kun en kjørebane for biltrafikk. Biltrafikken 
vil i dette tilfellet reguleres av lyssignal som 
tillater skiftende biltrafikk fra den ene og 
den andre retningen. Med et daglig antall 
biler på ca. 2.500 vurderes en slik løsning til 
å kunne fungere uten betydelige ulemper for 
biltrafikken i form av "tilbakestuving" eller 
forsinkelser.

Brygga i dag

Prinsippskisse: Brygga i morgen: Vekselvis envegskjøring, bredt fortau og sykkelsti i begge 
retninger.
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Effektvurdering

Den viktigste byen i og for Innlandet:

En kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud,
rikt næringsliv og stor innovasjonskraft:

En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve
miljøvennlig:

En av landets beste kommuner for barn og ungdom:
 

En trygg og inkluderende kommune med rom for alle:

Oppsummering tiltak #3  Høy kvalitet på sykkelnettverket

Effekt vs pris 

Samarbeidspartnere
• Innlandet fylkeskommune

• Statens vegvesen

• Interesseorganisasjoner,

• Naboer og andre berørte

• Næringsdrivende 

• Nabokommuner

Neste skritt
• Forbedre sykkelforhold i sentrum, herunder 

sykkelforbindelse langs Brygga, eventuelt som 
pilotprosjekt/midlertidig tiltak, jf. neste skritt for tiltak 
1 ”Prioriteringer i vegnettet”

• Identifiser minst en hovedtrase gjennom byen og sikre 
sammenhengende kvalitet på hele ruta

• Gjennomfør tiltak på sykkelnettet som kan gjøres 
uten store investeringer, jf. plan for utbedring av 
manglende koblinger og oppdatert sykkelnett

• Hev driftsstandard på hovedtraseer så snart man har 
etablert sammenhengende høy kvalitet på ruten

• Prioriter ressurser til gjennomføring av sykkeltiltak  
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Tiltak #4 Bedre krysningspunkter

Hva 
Forbedring av krysningspunkter både hvor større veger 
møtes og mellom større og mindre veger, spesielt 
for gående og syklende. Mindre oppgraderinger av 
underganger under jernbanen.

Formål
Utformingen av kryss er avgjørende for sikkerhet og 
trygghet for personer som går og sykler. Formålet 
med dette tiltaket er å gjøre det enda tryggere, enklere 
og bedre å sykle og gå i Hamar. Dette innebærer en 
rekke underformål:

• Binde bydeler bedre sammen

• Skape sammenhengende sykkel- og 
gangforbindelser av høy kvalitet

• Knytte sentrum bedre til de omkringliggende 
bydelene og til Mjøsa

• Understøtte en kort-turs-kultur hvor lokale 
målpunkter enkelt kan nås til fots og på sykkel 
(”5-minuttersbyen”)

• Redusere barriereffekt

Potensielle ulemper
• Justerte kryssutformninger kan i enkelte tilfeller 

øke reisetiden for bil og buss noe

Hvordan 
• Oppgraderinger og forbedringer av større vegkryss, 

f.eks. med midtrabatter, kortere gangavstander og 
bedre oversikt

• Utvikle og implementere standardløsninger der 
stikkveger møter større veger

• Mindre oppgraderinger av underganger under 
jernbanen

• Utvikle grunnlag for prioritering av 
kryssoppgraderinger. Parametrene som skal 
vektlegges:

 o Sammenheng med andre bydeler
 o Tilgang til målpunkter og bydelssentre
 o Sammenhengende sykkel- og gangnettverk
 o Innspill fra innbyggere

“Hamarknekken”, en 
klassisk designløsning 
som kan innarbeides i 
kortere kryssinger for 

fotgjengere
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Storhamargata

Strandgata

Knut Alvsons gate

Disenvegen

Vangsvegen

Brugata

Solvangvegen

Furubergvegen

Aluvegen

Skolegata

Furnesvegen

Nordvikvegen

Ringgata
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Furnesvegen, unødvendig lang kryssing 
for fotgjengere ved Arvesens veg

Krysset fra sentrum mot Skolegata - 
overganger mangler

Undergang under jernbane; flere 
steder kan litt ekstra kjærlighet i form 
av belysning, maling etc. forbedre 
opplevelsen på kort sikt

Behov for kryssforbedringer
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Kartet til høyre peker ut steder hvor det er behov for 
bedre krysningspunkter for personer på sykkel og til 
fots.

Anbefalte prinsipper for kryssforbedringene:

• Kompakte kryss med kortest mulig krysning for 
personer til fots og på sykkel

• Design må ikke bare fokusere på trafikksikkerhet men 
også på innbyggernes opplevde sikkerhet i trafikken

• Tydelig indikasjon på hvor personer på sykkel og 
personer til fots skal oppholde seg i krysset

• Reisetid har noe å si også for personer på sykkel og til 
fots, dette sees i sammenheng med vikepliktsforhold 
og/eller lyssignalprioritering –muligheter for 
dynamiske signaler basert på gjenkjenning av sykkel- 
og gangtrafikk, samt busstrafikk

• Fortau og sykkelsti langs større veger videreføres over 
mindre veger (f.eks. Strandgata), spesieltt i sentrum 
og på skoleveger

Prinsipper for kryssutforming utdypes ytterligere i
Hamar kommunes trafikksikkerhetsplan .

Primær bilveg (hovedveg)

Nedskaleres til lokaltrafikk

Eksempel på behov for 
kryssforbedring
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Strandgata i Hamar 
har etter oppgradering 

fått gode forhold for 
fotgjengere ved at 

fortauet er ført over 
tverrgaten 
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Effektvurdering

Den viktigste byen i og for Innlandet:

En kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud,
rikt næringsliv og stor innovasjonskraft:

En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve
miljøvennlig:

En av landets beste kommuner for barn og ungdom:
 

En trygg og inkluderende kommune med rom for alle:

Oppsummering tiltak #4 Bedre krysningspunkter

Effekt vs pris:

Neste skritt
• Fokuser innsatsen på utbedring av krysningspunkter 

på hovednett for sykkel og ved de viktigste 
gangsforbindelsene i sentrum 

• Utbedre krysningspunkter i Grønnegata for å redusere 
barriereffekt

• Se på muligheter for raske midlertidige tiltak som kan 
bedre situasjonen på kort sikt - eks. enkel belysning 
ved underganger

• Lag en plan som identifiserer og prioriterer tiltak, 
inndelt i mindre og større projekter/billige og dyre 
prosjekter

• Igangsett arbeid med ny gatenormal, eller 
tilsvarende (som blant annet vil erstatte/oppdatere 
formingsveileder for universell utforming)

 (1 lav, 5 høy)

Samarbeidspartnere
• Innlandet fylke

• Statens vegvesen

• Interesseorganisasjoner, eks. Handicapforbundet og 
Syklistenes Landsforening 

• Innbyggere, inkludert barn og unge
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Tiltak #5 Økt fremkommelighet for buss

Hva
Forbedre fremkommelighet for buss.

Formål
• Gjøre det mer attraktivt å reise med buss ved å 

legge til rette for god fremkommelighet

• Gjøre kollektivtransport mer konkurransedyktig på 
reisetid sammenlignet med bil

• Skape gode reiseopplevelser ved å tilrettelegge i 
hele reisekjeden

• Sikre nødvendig tilgjengelighet for taxi som del av 
kollektivtransporten

Potensielle ulemper
• Kan gi noe lengre reisetid for biltrafikk, jf. 

beskrivelse av trafikale effekter ved ”Prioriteringer 
i vegnettet”

Hvordan
• Justering av hovedvegnettet jf. tiltak 1 ”Prioriteringer 

i vegnettet”, herunder å prioritere buss på 
bekostning av bil i gater som Strandgata og eventuelt 
Solvangvegen

• Følge opp innføringen av nytt rutetilbud for å 
optimalisere busstilbudet.

• Sikre prioritering av busstrafikk i forbindelse 
med viktige krysningspunkter, jf. tiltak 4 ”Bedre 
krysningspunkter”

• Bygge om stoppesteder i sentrum fra busslommer til 
kantstopp. I tillegg til å bedre fremkommelighet for 
buss, vil det frigjøre plass til syklende og gående.

• En bussreise foretas i kombinasjon med gange eller 
sykkel. Derfor er tiltak nevnt under ”En enda bedre 
by å gå i” også viktige for å gjøre det mer attraktivt å 
bruke bussen

• Utbedre ventefasiliteter

• Supplere gange og sykkel i størst mulig grad. 
Kampanjer for buss bør særlig rettes mot lengre 
turer, vinterperioden, samt grupper som har 
vanskeligere for å sykle eller gå

• Ha dialog med taxinæringen for å sikre tilstrekkelig 
tilgjengelighet, med hensikt å ivareta brukere som er 
avhengige av å benytte taxi til ulike gjøremål.   

Busstopp i Skogvegen. Eksempel på sted hvor kantstopp er en 
mulighet og i så fall vil gi ekstra plass til ventende passasjerer 
og/eller en bredere sykkel- og gangsti.
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Effektvurdering

Den viktigste byen i og for Innlandet:

En kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud,
rikt næringsliv og stor innovasjonskraft:

En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve
miljøvennlig:

En av landets beste kommuner for barn og ungdom:
 

En trygg og inkluderende kommune med rom for alle:

Oppsummering tiltak #5 Økt fremkommelighet for buss

Effekt vs pris: 

Samarbeidspartnere
• Innlandet fylke/Innlandstrafikk

• Eldrerådet 

• Funkisrådet og Handicapforbundet

• Taxinæringen

Oransje farge på vegbanen samt 
skilting som forbyr gjennomkjøring 
for biler skaper en sluse på ca. 100 m 
med passasje som bare er tillatt for 
buss, gange og sykkel, Nørrebrogade, 
København.

Fysisk hindring i form av hull i vegen 
sørger for at bare buss, gange og sykkel 
har gjennomgang, Ørestad, København.

En ”buss- og sykkelgate” kan fungere 
med og uten sykkelsti. Ytterligere 
trafikkdempning av Strandgata skal 
ta høyde for hvordan personer på 
sykkel kan passere holdende busser 
på en trygg måte både for syklende og 
buspassasjerer. En løsning er korte 
sykkelstier ved stoppestedene.

 (1 lav, 5 høy)

Neste skritt
• Gjennomfør tiltak som prioriterer buss, som beskrevet 

under tiltak 1 ”Prioriteringer i vegnettet”

• Innfør nytt rutetilbud

• Gjennomgå stoppesteder med busslommer og 
prioriter hvor etablering av kantstopp vil gi størst 
gevinst for både busstrafikk og sykkel/gange

• Vurder mindre tiltak som øker reiseopplevelsen, med 
fokus på kombinerte reiser
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Tiltak #6 En enda bedre by å gå i

Hva
Med korte avstander har Hamar gode forutsetninger 
for å være en gangvennlig by. Gjennom å øke kvaliteten 
på forbindelser, grønne områder og gåmiljø i øyehøyde 
legger man til rette for at enda flere velger å gå. Det må 
også sikres god fremkommelighet hele året igjennom, 
og tilrettelegges for ulike brukergrupper. 
Å skape en bedre by å gå i betyr å arbeide med en rekke 
temaer, og det refereres derfor også i dette tiltaket til 
andre tiltak i strategien.

Formål
• Øke sikkerhet og opplevd trygghet for gående

• Gjøre opplevelsen av å gå enda bedre, og gjøre 
sentrum mer tilgjengelig for alle brukergrupper 

• Gjøre det attraktivt å gå for enda flere av de som i 
dag kjører korte turer i bil (jf. at ca. 15% av turene på 
under 1 km og ca. 40% av turene mellom 1 og 3 km i 
dag skjer med bil)

• Gi økt bevegelsesfrihet og selvstendighet til de som 
ikke har adgang til bil, eksempelvis barn, unge og 
eldre

• Bidra til et attraktivt og levende sentrum og nabolag 
med mennesker i gatene

Potensielle ulemper
• Kan gi noe lengre reisetid for biltrafikk

Hvordan 
• Fortsett å styrke koblinger i sentrum i tråd med Hamar 

Byromsplan (2013) ved å:

• Tydeliggjøre rolle og hierarki mellom 
hovedforbindelsene i sentrum: Strandgata, Torggata 
og Grønnegata (se også tiltak 1, Prioriteringer i 
vegnettet)

• Oppgradere tverrforbindelser gjennom sentrum mot 
Mjøsa, blant annet ved trafikkdemping

• Sikre en tilgjengelig by for alle brukere gjennom 
universell utforming. I sentrum er stigningsforholdene 
en utfordring for mange, og derfor skal tverrforbindelser 
utvikles med økt grad av universell utforming (UU). 
Håkonsgate kan være en aktuell forbindelse fra 
Strandagata via Grønnegata til CC Hamar, men dette 
krever ombygging av trapp ved Østre torg. 

• Sikre god fremkommelighet på fortau vinterstid

• Utvikle viktige koblinger som "signaturkoblinger" ved å 
arbeide med belysning, byinventar og orienterbarhet/
wayfinding og gode krysningpunkter. Forslag på 
signaturkoblinger er "Høgskolekoblingen" mellom 
Høgskolen og Mjøsa, "Stortorgetkoblingen", 
Vangsvegskoblingen, Mjøspromenaden og Torggata. (se 
kart s 95)

• Skape et attraktivt og intressant gåmiljø i øyhøyde (se 
neste side)

• Trygge lokale nettverk som prioriterer gange i 
Hamars ulike bydeler, oppgradere gater uten fortau 
til gangfartsgater gjennom trafikkdemping (se tiltak 2 
”Trafikkdemping av gater og bydeler”)

• Gangforbindelser som forbinder bydeler på tvers av 
hovedveger - med forbedrede kryss - for å både koble 
bydeler med sentrum og till viktige steder som skoler (se 
tiltak 4, ”Bedre krysningspunkter”)

• Fotgjengervennlig fortetting for å forkorte mental avstand 
langs viktige fotgjengerkoblinger som Vangsvegen og 
Stangevegen

• Eksisterende smett skal ivaretas og relevante ruter 
skiltes, og det må sikres effektive forbindelser for gående 
i nye prosjekter. 

Data som skaper grunnlag for å måle utvikling
I bylivstellingene utført i i 2012 og 2019 vises en økning i 
mengden opphold  i de oppgraderte byrommene. Når antallet 
fotgjengere sammenlignes er nivået stabilt/med en svak 
oppgang på knapt 20% siden 2012  (et tall som sannsynligvis er 
konservativt vurdert da været var bedre ved tellingene i 2012 enn 
i 2029) (Bylivet i Hamar 2012 & 2019, Gehl).

Strandgata, det 
gode eksemplet 
som kan bli enda 

bedre
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5-minutterslivet i Hamar - vikigheten av å ikke være 
avhengig av bilen i hverdagen

En av Hamars styrker, og noe som lokker når det 
gjelder å bosette seg i Hamar er kombinasjonen 
av gode boligområder med nærhet til både 
hverdagsfunksjoner og relativ nærhet til sentrum med 
alle sine tilbud. For at dette skal tas vare på kreves 
gode koblinger både lokalt - mellom og innenfor 
Hamars bydeler med spesielt fokus på barn, samt gode 
koblinger til sentrum. Å ikke være avhengig av bilen i 
hverdagslivet oppgis i intervju med representanter for 
barnefamilier som en viktig Hamar-kvalitet.

1000 stimuli 
per timme

1 stimuli varje
4 sekunder

5 km/h

72°

4 sekunder 4 sekunder 4 sekunder

Et attraktivt og interessant gåmiljø i øyehøyde

I Stedsanalyse for Hamar by (Gehl 2020) 
behandles opplevelsen av å gå i øyehøyde i bl.a. 
anbefalingen "Kvadraturens gylne prinsipper" s. 44)

I kvadraturen finnes det prinsipper å ta lærdom av for 
å skape et attraktivt gåmiljø både i sentrum og i andre 
bydeler. Noen anbefalinger rundt opplevelsen av å gå, 
og med inspirasjon av kvaliteter som finnes i Hamar 
sentrum er:

• Gang - og sykkelvennlige gaterom og bymiljøer

• Attraktiv gateromsskala som understøtter et godt 
mikroklima

• Definerte gaterom og gater også som byrom

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

• Behov for variasjon og stimuli øker i øyehøyde - 
dyrk stimuli av det menneskelige sinnet når man 
beveger seg til fots; vertikal inndeling av bygninger og 
detaljrikhet i øyehøyde, "5km/t-skala"

• Definer funksjoner, kvalitet og kantsoner i 
førsteetasjene med prioriterte strekninger for 
handelsfunksjoner i sentrum og kvalitative 
retningslinjer for andre funksjoner som 
kontorbygninger og boliger med forskjellige 
hagekanter avhengig av miljøet

Utsnitt av temakart "Byliv og byrom" s. 12 i Stedsanalyse 
for Hamar by av Gehl. Kartet kartlegger en rekke 
hverdagsfunksjoner sett i sammenheng med avstand.

I kvadraturen er det god finmaskethet som muliggjør 
god tilgjengelighet og aktive førsteetasjer som skaper et 
opplevelsesrikt gåmiljø.

B

B

B

B

B

B

B

B
B

B

B

B B

B

5 min 5 min

5 min

5 min

5 min

5 min
5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

Derfor fokus på gange

1000 stimuli
per time       

1 stimuli hvert
4. sekund    

   

D E L  2  -  H A N D L I N G S P L A N



66 | Gehl — Making Cities for People

Strategi: Den koblede byen
I Byromsplan 2013 finnes strategien "Den koblede 
byen" som handler om å gå fra "Den parallelle 
byen" til den koblede byen - å fokusere ikke bare 
på de viktige parallelle koblingene Strandgata, 
Torggata og Grønnegata, men også styrke 
tverrkoblingene som orienterer seg mot Mjøsa - 
samt å se gatene som byrom.

Hamar i dag - eksempler på 
utfordringer

Viktige koblinger, 
"signaturkoblinger", er et 
potensial

I den videre utviklingen er det viktig å arbeide 
videre med dette samt å også styrke og forbedre 
gang- og sykkelforholdene langs koblinger videre 
ut i Hamars bydeler, og på den måten sikre god 
tilgjengelighet til sentrum for alle.

Fra Hamar Byromsplan 2013, Gehl

Skap et sikkert og attraktivt gåmiljø i Hamars bydeler. 
Oppgrader gater som savner fortau til gater med gåhastighet, 
eller stykkevise leke- og oppholdsgater hvor det passer, legg 
alternativt til fortau.

Fotgjengerkoblingen langs Grønnegata kan forbedres gjennom å 
trekke fortauet over sidegatene for økt fotgjengerprioritet, samt 
strebe etter mer stimulerende kanter der det er mulig.

Koblingen fra Mjøsa og sentrum via Seminargata videre mot 
Høgskolen "Høgskolekoblingen", er en av koblingene som kan 
styrkes som "signaturkobling" gjennom å forbedre overganger, 
og. f.eks. arbeide med karakterskapende belysning

Vangsvegen "forlenger" sentrum opp mot CC Hamar. Arbeid 
med aktive førsteetasjer av ulike typer i ny bebyggelse, gode 
overganger og trafikkdemping fra CC Hamar via Østre torg ned 
mot Mjøsa." 
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Arbeid med byromsinventar, gode 
kryss, høy tilgjengelighet året 
rundt og orienterbarhet for å skape 
signaturkoblinger med gåkvalitet og 
identitet.

Effektvurdering

Den viktigste byen i og for Innlandet:

En kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud,
rikt næringsliv og stor innovasjonskraft:

En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve
miljøvennlig:

En av landets beste kommuner for barn og ungdom:
 

En trygg og inkluderende kommune med rom for alle:

Oppsummering tiltak #6 En enda bedre by å gå i

Effekt vs pris 

Samarbeidspartnere
• Sentrumsforening

• Gårdeiere

• Eldrerådet 

• Funkisrådet og Handicapforbundet

• Kulturaktører (som følge av nær tilknytning til byliv og 
byrom)

• Velforeninger

• Natur og Ungdom

• Skoler og fritids-/idrettsklubber

 (1 lav, 5 høy) Neste skritt 
• Ta fatt i ”signaturkoblingene”: Fra Høgskolen til Mjøsa, 

langs Vangsvegens ulike bymiljøer og langs Torggata, 
og skap kvalitet på forskjellige måter - gode kryss, 
orienterbarhet mot målpunkter og karakter gjennom 
for eksempel byinventar. 

• Forbedre koblingen langs Mjøsa gjennom redesign av 
Brygga (jf. s. 41)

• Forbedre kryss med spesielt fokus på de prioriterte 
kryssene både i sentrum og mellom bydeler over 
hovedvegnettet (jf. tiltak 4)

• Arbeid med trafikkdemping av bydeler. Definer 
hvordan det skal trafikkdempes - arbeid med 
boliggatene som kan fungere som lokale møteplasser 
(jf. tiltak 2)

• Torggata skal oppgraderes - mellom Østre torg og 
stasjonen oppgraderes miljøet, og tilgang for biler 
reduseres. Torggata mellom Østre torg og Stortorget 
oppgraderes med tanke på aktivering og byinventar

• Forbedre gangmiljø også langs hovedvegnettet, 
eksempelvis i Stangevegen og Vangsvegen

• Sentrum for alle - minst en tverrforbindelse i 
sentrum skal tilrettelegges med så høy grad av 
universell utforming som mulig

• Det skal arbeides med driftsløsninger slik at man 
ivaretar god fremkommelighet på fortau vinterstid 

• Eksisterende smett skal ivaretas og relevante ruter 
skiltes, og det må sikres effektive forbindelser for 
gående i nye prosjekter. 
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Funksjon og kommunikasjon - eller mangel på det samme. 
Sykling har en markant helseeffekt. Hovedinngangen til Hamar 
sykehus tilbyr ingen sykkelparkering. Eneste referanse til 
sykling er hele to skilter like ved hverandre som understreker at 
sykkelparkering er forbudt.
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Tiltak #7 Formidabel sykkelparkering

Hva 
Formidabel sykkelparkering der det kan gjøre en
forskjell – og god sykkelparkering på øvrige steder.

Formål
• Å gjøre det mer attraktivt å sykle – også i dårlig vær

• Å gjøre det mer attraktivt å kombinere sykkel og tog

• Å signalere respekt overfor sykling som 
transportform

• Å minske risikoen for sykkeltyveri

• Å gi kjærlighet til sykkelen slik at den skal holde 
lenge

• Få flere til å velge sykkelen på hele eller deler av 
reisen (tilleggseffekt i form av å begrense behov for 
bilparkering ved stasjonen)

• En differensert tilnærming til sykkelparkering

• Fokusere innsatsen der det gir mest effekt

Potensielle ulemper
• Kan innebære bortfall av enkelte 

parkeringsplasser for bil

Hvordan 
• Fei for egen dør: Høykvalitets sykkelparkering på alle 

kommunale arbeidsplasser

• Dialog med andre større arbeidsplasser og utbyggere 
om markant kvalitetsløft av sykkelparkering, krav 
om parkering av høy kvalitet under bygging. Dialog 
baseres på kostnad/nytte-argumenter og det kan 
etableres et fond til støtte og/eller kommunale krav 
om sykkelparkering av høy kvalitet

• Dialog med Bane NOR om kvalitetsløft av 
sykkelparkering på stasjonen

• Dialog med utdannelsesinstitusjoner, idrettsklubber 
og kulturinstitusjoner om behov for bedre 
sykkelparkering utendørs, overbygd i etasjer

• Dialog med kollektivtrafikkselskapet om det er 
relevant med ytterligere sykkelparkering ved busstopp 
i mer landlige omgivelser hvor det er lengere til 
bussen, men folk pendler til Hamar

• Fokus på parkering ved butikker, både i sentrum og 
lokalt; utendørs parkering, eventuelt overbygd i etasjer

• Konkurranser om beste/verste sykkelparkering 
og lignende kommunikativ innsats i regi av 
sykkelprogrammet for å øke oppmerksomheten rundt 
sykkelparkering

• Tillrettelegge parkering for varesykler og 
spesialtilpassede sykler
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Sykkelparkering 
gode eksempler
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Beste prasis-sykkelparkering i Arup, Melbourne. Inspirasjon for et eventuelt nytt sykehus i Hamar... Virksomheter ser i økende grad god sykkelparkering (inkludert enkel adgang og 
skiftefasiliteter) som en naturlig del av fasilitetene som tilbys medarbeidere utifra 
et HR-hensyn og for å understøtte en sunnere livsstil og dermed færre sykedager; 
Nordea Bank i København.

Københavns universitet. Høgskolen i 
Innlandet neste...

God tillgjengelighed til sykkelparkering til boligerSykkelparkering med god kvalitet på Bagsværd skole, København. Med 
parkeringsplasser for bil plassert et stykke fra inngangen.
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Stasjonen er en saga for seg selv
gode eksempler
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Moss stasjon: Enkel, men godt plassert sykkelparkering 
like ved perrongen, supplert med avlåst og overdekket 
"sykkelhotell" litt lengre fra perrongen. Fokus på gode 
adkomstveger for personer på sykkel.

Sykkelparkering ved Hamar stasjon: Parkeringsfasilitetene 
skal oppgraderes i samarbeid med Bane NOR: Mer og bedre   
parkering supplert med service som overbygg, mulighet 
for avlåst parkering og tilgang til luftpumpe, skap etc. 
Adkomstvegene forbedres, jf. tiltak 1 og i tråd med definert 
sykkelvegnett, tiltak 3. 
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Stasjonen er en saga for seg selv
gode eksempler
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Effektvurdering

Den viktigste byen i og for Innlandet:

En kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud,
rikt næringsliv og stor innovasjonskraft:

En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve
miljøvennlig:

En av landets beste kommuner for barn og ungdom:
 

En trygg og inkluderende kommune med rom for alle:

Oppsummering tiltak #7 Formidabel sykkelparkering

Effekt vs pris 

Samarbeidspartnere
• Arbeidsplasser

• Eiendomsutviklere/utbyggere

• Bane NOR

• Butikker

• Skoler og øvrige utdannelsesinstitusjoner

• Kulturinstitusjoner og idrettsklubber

• Eiendomsadministratorer

A) Kontakt arbeidsplasser og utbyggere, identifiser gode 
eksempler og gjennomfør 1-2 flaggskipsprojekter på 
både arbeidsplasser og i forbindelse med boligbygging -> 
bruk erfaringene som grunnlag for videre arbeid 

B) Inkluder fokus på sykkelparkering i skoleprogrammet 

C) Etabler sykkelhotell ved stasjonen og ved sentrale 
lokasjoner i sentrum

D) Fei for egen dør; oppgrader sykkelparkering (inkl. 
andre fasiliteter som garderober/skiftemuligheter) på 
kommunale arbeidssteder

 (1 lav, 5 høy)

Neste skritt
• Formulere og implementere tiltaksplan for 

sykkelparkering.

• Foreløpig forslag til prioritering: 
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Enkel tilgang til å prøve andre transportformer, 
f.eks. elsykler eller buss; spill som gir ekstra 
insitament for å gå eller sykle til skolen; bilparkering 
ved arbeidsplasser som pålegges en avgift. Alt 
sammen er eksempler på tiltak som ikke krever 
fysiske endringer, men som har stor effekt på hvilke 
transportformer vi velger og – sammenlignet med 
fysiske tiltak – er relativt billige å implementere.

Av samme grunn spiller ikke-fysiske tiltak en
vesentlig rolle i mobilitetsstrategien for Hamar.

Påvirke behovet for trafikk 
og valg av transportmiddel 
uten fysiske inngrep

Tiltak:

#8

#9

#10

Temaet omhandler 
trinn 1
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Parkering som virkemiddel

Et bredspektret sykkelprogram

Utnytt ny teknologi
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Hva
Bruke bilparkering som virkemiddel for å påvirke 
reisevaner. 

Formål
• Sikre tilgang til bilparkering for de som har ærender i 

bykjernen

• Sikre tilgang til bilparkering for personer med 
spesielle behov (HC-plasser, varelevering)

• Sikre at de reelle kostnadene ved parkering bæres av 
brukeren

• Se parkering i en bymessig sammenheng slik at 
fremmedparkering og -kjøring i boliggater unngås i 
størst mulig grad

• En parkeringspolitikk som understøtter Hamars mål 
for miljø og klima, mobilitet og byrom

Potensielle ulemper
• For begrenset tilgang til parkering for alle, eller 

enkelte grupper kan kombinert med manglende 
alternativer til bil bety fall i antall besøkende i sentrum

• For god tilgang til parkering kan bety at sentrum 
samlet sett blir mindre attraktivt å besøke, og 
understøtter et mobilitetsmønster dominert av bil
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Tiltak #8 Parkering som virkemiddel

Derfor fokus på bilparkering

“In all five cities [Zurich, Vienna, Berlin, Munich & Hamburg 
red] parking management has been the most important local 
government policy to discourage car use, especially in the 
central city” 
Buehler et al (2016) Reducing car dependence in the heart 
of Europe: lessons from Germany, Austria, and Switzerland

“Parking, which raises the cost of single-occupant vehicle 
commuting directly, affects mode choice much more than does 
any other factor”
Shoup 2005: Parking Cash Out.

Som de to sitatene illustrerer er erfaringerne med å 
påvirke valg av transportform entydige. Et av de aller mest 
effektive verktøyene, hvis ikke det mest effektive, for å 
påvirke omfanget av bilturer til/fra og i byer er regulering 
av parkering. Den samme konklusjonen fremgår av 
Hamars planleggingsdokumenter på parkeringsområdet.

Hamars politiske mål på mobilitetsområdet handler 
ikke kun om å forbedre alternativene til bil, de handler 
også om å redusere mengden bilturer med alle positive 
konsekvenser det har for byliv og klimagassutslipp, 
kollektivtransport, gange og sykkel. Sett i dette lyset er det 
en forutsetning med et aktivt parkeringsprogram. Målet 
er å designe innsatsen på parkeringsområdet så effekten 
rammer “de riktige bilturene”, og samtidig unngå at Hamar 
stenger seg inne og aktiviten i sentrum påvirkes negativt.

Nedenfor er det utdypet mer presise typer tiltak og hva 
som bør være neste skritt. Overordnet er “fairness” et 
kodeord for den anbefalte parkeringsstrategien. Regulering 
av parkeringsområdet skal sikre at personer som bruker 
alternativer til bil får samme positive særbehandling 
som personer som benytter bil – eller omvendt, at positiv 
særbehandling av personer som benytter bil opphører.

Bilene har den beste 
utsikten av alle i Hamar 

på Åttemetersplanet, det 
mest sentrale arealet 

langs Mjøsa.
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Hvordan 
Hamar har en grundig og detaljert handlingsplan 
for parkering vedtatt av kommunestyret i 2015*. 
Handlingsplanens intensjoner er i stor grad videreført 
i mobilitetsstrategien, inklusiv at parkeringspolitikken 
skal bidra til å dempe bilbruk. Følgende føringer er 
basert på handlingsplanen og skal gjelde i det videre 
arbeidet (se også del 1 Strategisk tilnærming): 

• Arealbruk til parkering i sentrum skal reduseres

• Parkering skal i større grad skje i parkeringsanlegg

• Prioritere anlegg for langtidsparkering ved 
innfartsveger og i større grad anlegg for 
korttidsparkering i randsonen til sentrum

• Kommunen skal ha ordninger som bidrar til flere 
felles parkeringsanlegg

• Kommunen skal samarbeide med private aktører 
om mer like forutsetninger for privat og offentlig 
parkering

Følgende grep vil inngå i det videre arbeidet:

• Evaluere og oppdatere plan for 
langtidsparkeringsplasser langs innfartsvegene, 
og vurdere flytting av stasjonsparkering til 
ny langtidsparkering (jf. kommentar om 
Åttemetersplanet nedenfor)-> etablere parkeringen

• Prioritere parkeringsareal i sentrum til 
korttidsparkering, HC-plasser og tilrettelegging for 
varelevering

• Tilrettelegge for at langstidsparkering i 
sentrumsområdet primært  skjer i parkeringsanlegg

• Koble mikromobilitet til parkering slik at ulike 
målpunkter  blir mer tilgjengelige også fra p-plasser 
som ikke ligger sentralt 

• Øke pris på langtidsparkering i sentrumsnære 
områder (i 2020 er prisen 50 kr. per døgn på offentlige 
plasser)

• Fastholde adgang til korttidsparkering i sentrum

• Utvide avgiftssonen for å redusere fremmedparkering 
i boligområder som grenser til sentrum

• Redusere prisen for beboerparkering når avgiftssonen 
utvides (2020 prisen er 450 kr. pr. måned)

• Dialog med private og offentlige arbeidsgivere i 
sentrum om å innføre betaling for parkering/ cash-out 
til medarbeidere som ikke benytter parkering

• Tenke nytt om bolig og parkering, eksempelvis ved å 
løsrive parkeringplass fra boligen (parkeringsplass 
kan være tilleggsmulighet som kjøp eller 
leie), eksperimentere med parkeringnorm 0, 
sambruksløsninger og prosjekter som har parkering 
lokalisert litt vekk fra boligen

• Byrom og parkering: Gjennomføre prosjekter/stunt 
som viser hvordan arealer til overflateparkering kan 
benyttes annerledes og bidra til aktivitet og kvalitet i 
byrommet  

• Gradvis redusere parkering på Åttemetersplanet til 
fordel for bedre by og byliv

• Oppdatere kanaler for informasjon om 

parkeringsmuligheter for å gjøre besøk i sentrum 
enklere og redusere letetrafikk i og omkring sentrum

• Løpende dialog med butikker og logistikk- 
virksomheter om varelevering

• Relokalisere kiss & ride ved skoler slik at biltrafikken 
flyttes lenger vekk fra skoleområdet, og styrke 
konkurransefordelen til gange, sykkel og buss 
(koordineres med "Skoleprogrammet", se tiltak 9)

*Parkeringspolitikk i Hamar kommune – Handlingsplan 2015-2018

Illustrasjon fra studentoppgave med eksempel på midlertidig 
utnyttelse av Åttemetersplanet til studentboliger, Even Reinsfelt 
Krogh, 2013
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Bane NOR om bilparkering ved stasjoner:

«Parkering ved jernbanestasjonen er primært et 
tilbud til de, som ikke har en alternativ måte å reise til 
jernbanestasjonen på. Er det tilrettelagt med mange 
parkeringsplasser i jernbanestasjonens omland vil dette 
gi en høy andel, som bruker bil til stasjonen,
på bekostning av andelen som går, sykler eller
bruker kollektivtrafikk til stasjonen. Parkering er 
plasskrevende og beslaglegger areal for byutvikling tett 
på knutepunktet. Det er derfor ikke gitt at svært god 
parkeringstilgjengelighet utelukkende er et gode for en 
jernbanestasjon»

Sitat fra Stavangers kommuneplan om lokalisering 
av parkering:

”1. Ved all reguleringsplanlegging bør parkering 
planlegges samlet og primært være løst i 
fellesanlegg. Parkeringsanlegg bør i størst mulig 
grad plasseres slik at gangavstand fra
bebyggelse til kollektivholdeplass er kortere eller 
like lang som avstanden mellom bebyggelse og 
parkeringsanlegg.
2. Ved utbygging av nye områder bør parkering 
primært være løst i fellesanlegg som legger til 
rette for sambruk.”
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Privat parkering ved arbeidsplasser er 
utbredt i sentrum som supplement til en 
betydeligt mengde offentlig tilgjengelig 
langtidsparkering.

Boliggate nær sentrum med "spillover"-parkering fra
sentrum.

Hamar i dag - enkelt å parkere
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Skole med utmerkede bilparkeringsforhold like ved inngangen - inkl. ladefasiliteter for elbiler



Ohboy-huset i Malmö, Sverige Huset ble utviklet 
gjennom et samarbeid mellom Malmö Stad 
og utbyggeren, og er et forsøk på bolig uten 
bilparkering, kombinert med spesielt gode 
sykkelparkeringsforhold, enkel adgang til 

bildeling og kollektivtrafikk.
Foto: Ola Fagerström
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 (1 lav, 5 høy)
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Effektvurdering

Den viktigste byen i og for Innlandet:

En kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud,
rikt næringsliv og stor innovasjonskraft:

En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve
miljøvennlig:

En av landets beste kommuner for barn og ungdom:
 

En trygg og inkluderende kommune med rom for alle:

Oppsummering tiltak #8 Parkering som virkemiddel

Effekt vs pris

Samarbeidspartnere
• Offentlige og private arbeidsplasser

• Butikker og næringsdrivende

• Utbyggere

• Interesseorganisasjoner, eks. Handicapforbundet, 
rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og 
vareleverandører

• Velforeninger

• Statens vegvesen og regionale myndigheter

Neste skritt 
• Redusere parkering på Åttemetersplanet til fordel for 

annen bruk

• Gjennomføre pilotprosjekter som tilrettelegger for 
redusert parkeringsbehov     

• Evaluere muligheter for parkeringsanlegg langs 
innfartsveger og eventuelt sentrumsnære områder – 
slik at arealer i sentrum kan frigjøres og man har mer 
fleksibilitet for å håndtere parkeringsbehov 

• Prioritere parkeringsareal i sentrum til 
korttidsplasser og til personer med nedsatt 
funksjonsevne, samt sikre gode forhold for 
varelevering    

• Utvide avgiftssonen for parkering og redusere prisen 
for beboerparkering

• Utarbeide kart som viser hvordan varelevering skal 
ivaretas i sentrumskjernen
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Hva 
Et sammenhengende sykkelprogram som på tvers av 
fagområder og i samarbeid med eksterne aktører har 
ansvaret for å lede og koordinere arbeidet med å få flere 
til å sykle i Hamar.

Formål
Erfaring på tvers av byer viser at utbyttet av investering 
i sykkelinfrastruktur målt i antall brukere maksimeres 
hvis disse investeringene kombineres med en bredere 
innsats rettet mot å fremme sykling også via
ikke-fysiske innsatser, gjerne organisert innenfor et 
”sykkelprogram”. Et sykkelprogram er spesielt relevant 
i byer som Hamar har en politisk målsetting om å løfte 
sykling til et nytt nivå.

Potensielle ulemper
Kan føre til et ensidig fokus på sykling.

Tiltak #9 Et bredspektret  sykkelprogram

Hvordan
• Organiser en ledelse av sykkelområdet på tvers 

av fagområder (infrastruktur, drift, helse, miljø, 
arealplanlegging, kommunikasjon) og med ansvar for 
fremdrift forankret på høyt nivå.

• Sett av menneskelige ressurser til en bredspektret 
innsats innenfor sykkelområdet. Eksempler på 
områder som bør integreres i programmet:

• Fei-for-egen-dør-innsats; strukturell fremming 
av sykling internt i kommunen; sykler som del 
av drift og vedlikehold/renhold, god kvalitet på 
sykkelparkering og skifting på kommunens 
arbeidsplasser, sykler til personale innen 
helse, parkeringsvakter og annet personale, 
eksperimenter med kjøregodtgjørelse også til 
ansatte når de bruker egen sykkel til møter etc.

• Samarbeide med private arbeidsplasser om å 
forbedre forhold for sykkelparkering

• Samarbeide med butikker – også utenfor 
sentrum – om å markant øke insitament for å 
sykle til butikken

• Skoleprogram – legg innsats i å fremme sykling 
og gange blant skoleelever og unge (se boks med 
eksempel)

• Samarbeid med øvrige eksterne; helse og sykling 
på resept, hvordan kan turisme og hoteller 
gavnes av og støtte sykkelfokus, hvordan kan 
utdannelsesinstitusjoner hjelpe til med utvikling 
av nye løsninger etc.

• Infrastruktur og vintervedlikehold (se separat 
beskrivelse under tiltak 3, «Høy kvalitet på 
sykkelnettverket»)

• Senke terskelen for at innbyggere begynner 
å sykle; ordninger som gjør det enkelt å 
prøve sykler; tilgang til elsykler, automatisk 
oppgradering til vinterbruk, tilgang til lastesykler 
etc.

• Kompetanse innen dokumentasjon slik at 
kunnskap om beste praksis kan samles inn, egne 
innsatser evalueres og planlegging kvalifiseres 
via lokale undersøkelser samt kan levere godt 
grunnlag for politiske beslutninger om innsatser

• Ressurser til kommunikasjon for å vedvarende 
og langsiktig sette lys på sykkelens rolle som 
et hverdagstransportmiddel og som en del av 
Hamars DNA
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Gehl Architects

SoMe: Hvad er det at cycle i Hamar… 

Hamar i dag - Hva er det å sykle, hva 
er en syklist?

Scanning av sosiale medier for aktivitet relatert til Hamar og 
sykling peker på en utbredt oppfattelse i Hamar av sykling som 
sport og fritid. Målet er at i 2030 er det bildet endret til en
oppfattelse av sykling som en hverdagsaktivitet, som en 
integrert del av livet i byen.

Scanning av sosiale medier inngår som en del av det analyse arbeidet Gehl har utført i sammenheng med Stedsanalyse Hamar by (2020) 
og mobilitetsstrategien. I tillegg er analysen en del av et Ph.D-forskningsprosjekt mellom Aalborg Universitet og Gehl. Behandlingen av 
bildene skjer i tråd med det danske Datatilsynets retningslinjer. 

SoMe peker på at 
sykling i Hamar i dag er 
sterkt koblet til sport og 

fritid
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Delprogrammer
Et skoleprogram

”Foreldrene er den største barrieren, barna vil gjerne 
sykle”
Troels Andersen, leder av sykkelprogrammet i Odense 
kommune, Danmark

Et delprogram i sykkelprogrammet skal være en 
sammenhengende innsats rettet spesifikt mot mer 
sykling og gange blant barn og unge, særlig rettet mot 
transport til og fra skolen. Det skal etableres sikre og 
trygge skoleveger (jf. avsnitt om ”Effektiv utnyttelse 
og forbedring av infrastruktur” ovenfor). Innsatsen 
via fysiske virkemidler skal, parallelt med det øvrige 
sykkelprogrammet, følges opp av en lang rekke ikke-
fysiske innsatser som på annet vis fremmer sykling til 
skolen.

Pilotprogram

Hamar-sykkelen

Tilgang til elsykkel kombinert med god 
sykkelinfrastruktur har vist seg å være en av de mest 
effektive grepene for å få mange til å bytte ut bilreisen 
med sykkel. 

Kommunen vil derfor søke samarbeid med lokale 
aktører for å utvikle et konsept for leasing og service 
av elsykler til innbyggerne i byen. Intensjonen er at 
når konseptet er utviklet, og testet i liten skala, skal 
tilbudet drives av private aktører. Kommunen vil søke 
finansiering av tiltaket gjennom ulike støtteordninger. 
Dette er en av løsningene som virkelig vil styrke Hamar 
som sykkelby og bidra til et grønnere transportsystem!  

Det er mange skoler og byer i Skandinavia å lære 
av når Hamars ”skoleprogram” skal rulles ut. Et av 
de beste skoleprogrammene er rullet ut i Odense, 
Danmark, som kontinuerlig igjennom mange år og 
med gode resultater har hatt fokus på skoler og 
sykling. Her et utdrag av de mange elementene som 
inngår:

• Etablering av sikre og trygge skoleveger for gange 
og sykling, inkludert god sykkelparkering

• Restriksjoner på biltilgang til skoler (trafikdemping, 
plassering av Kiss & Ride etc.)

• Sykkel-øvebaner og sykkellekeplasser i skolegårder

• ”Gamification” via en app som gør det mulig for 
klasser og skoler å konkurrere om hvem som sykler 
(og går) mest

• Fremme bruk av sykkel til turer via veiledning og 
tilgang til ”sykkelklasserom”

• ”Skolesykkelregnskap” så det kontinuerlig og presist 
måles omfang og kvalitet av sykling til skolen

• Spesiell tilgang til kommunen for foreldre, lærere 
og skoleledelse som har ønsker eller spørsmål om 
sykling

• Veiledning og andre typer informasjon til foreldre om 
fordeler og ulemper ved å sykle, om sikre skoleveger 
og om ”hvordan du sykler med barnet ditt”

• Kampanjer for sykling, f.eks. ”Beintøft”

• Spesiell innsats rettet mot barnehager

Utsnitt av Odense kommunes hjemmeside rettet mot barn og 
sykling

Swappfiets; et av flere og flere firmaer som tilbyr leasing av 
sykler inkl. service.
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Oppsummering tiltak #9 Et bredsprektret sykkelprogram

Effekt vs pris

Effektvurdering

Den viktigste byen i og for Innlandet:

En kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud,
rikt næringsliv og stor innovasjonskraft:

En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve
miljøvennlig:

En av landets beste kommuner for barn og ungdom:
 

En trygg og inkluderende kommune med rom for alle:

Programledelse

Det anbefales å organisere sykkelområdet 
som et program. Her en beskrivelse av 
programledelse:

”Et program er en metode for gjennomføring 
av forandring, som består av koordinerte og 
styrte aktiviteter (herunder prosjekter), som 
tilsammen realiserer forretningsmålsettinger 
og leverer gevinster til forretningen; ofte under 
stor usikkerhet og i et miljø under konstant 
forandring.

Programledelse brukes når oppgavens 
omfang og kompleksitet gjør bruken av basale 
prosjektledelsesdisipliner utilstrekkelig, og 
når der er behov for at mange prosjekter skal 
styres samlet.

Programledelse er altså det å samle 
prosjekter i programmer og betrakte dem 
som en samlet helhet med et felles mål. Dette 
innebærer også samordning av eksisterende 
prosjekter og igangsetting av nye prosjekter 
som kan supplere prosjektporteføljen optimalt.
Typisk involverer et program deltagelse 
av flere forskjellige fagområder internt i 
organisasjonen.”

 (1 lav, 5 høy)

Samarbeidspartnere
• Arbeidsplasser, butikker

• Skoler

• Helsesektoren

• Turistindustrien

• Interesseorganisasjoner, bl.a. Handicapforbundet  og 
Syklistenes Landsforening

• Innbyggere, inkludert barn og unge

• Utdannelsesinstitusjoner

Neste skritt
• En politisk beslutning om det er vilje til å prioritere 

et ambisiøst sykkelprogram, inkl. oppgradering 
av infrastrukturen ettersom den bredspektrede 
innsatsen kun fungerer hvis kvaliteten på de fysiske 
sykkelforholdene er gode. Det skal med andre ord 
være et godt produkt å markedsføre, ellers er det 
bedre å la være

• Oppbygging og igangsetting av programmet inkl. 
bindende mål for sykkelområdet, f.eks. vedr. 
markedsandel og trygghet
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Hva
Fremme og benytte nye teknologier på en måte som
understøtter Hamars mål på mobilitetsområdet.

Formål
Sikre at innsatsen for å nå målene på 
mobilitetsområdet skjer så effektivt som mulig og 
utnytter potensialet i ny teknologi.

Potensielle ulemper
• Et for ensidig fokus på teknologi kan føre til teknologi 

for teknologiens skyld

• Store økonomiske interesser i eksempelvis førerløse 
kjøretøyer-teknologi kan føre til overdrevent fokus 
på slike teknologier fremfor enklere og ofte billigere 
tiltak rettet mot fremming av gange og sykling

Hvordan
Ny teknologi påvirker mobiliteten på en rekke måter.

E-mobilitet: Hamar vil fremme bærekraftig e-mobilitet 
i form av elbiler og ved å aktivt promotere elsykler og 
el-lastesykler, som ofte kan erstatte en biltur. Samtidig 
vil Hamar følge utviklingen innen ”mikromobilitet” 
som enhjulinger og el-sparkesykler, og bidra til å styre 
bruken av løsningene på en god måte. Eksempelvis 
ved å sikre at slike løsninger ikke blir til ulempe for 

Tiltak #10 Utnytt ny teknologi

fotgjengere eller i uhensiktsmessig omfang bidrar til 
å flytte turer fra sykkel (= aktiv transport) til passiv 
transport.

Delemobilitet: Hamar vil søke å støtte løsninger som 
reduserer behovet for å eie egen bil, og eksperimentere 
med delemobilitet f.eks. ved å teste ”Mobility as 
a Service” apper. Dette kan være å smiddiggjøre 
automatisk adgang til bildeling ved innflytting i nye 
boligområder, eller ved å la kommunens biler inngå i en 
bildelingsflåte.

Hamar vil vurdere førerløse busser som supplement til 
øvrig kollektivtransport. Kommunen vil følge utviklingen 
innen førerløse kjøretøy, og designe fleksible løsninger 
som kan justeres i tråd med teknologiutviklingen.
Eksempelvis bør parkeringsanlegg vurderes bygget med 
tilstrekkelig takhøyde, slik at arealene potensielt kan 
omgjøres til andre formål. 

Arbeid hjemmefra/videomøter: Mulighet for arbeid 
hjemmefra og videomøter har betydning for omfanget 
av transport. Hamar kommune som
arbeidsplass skal være godt tilrettelagt for videomøter.
 
Gaming og infotainment: Hamar vil søke å utnytte 
gamification og infotainment for å stimulere til økt 
sykling og annen fysisk aktivitet. Dette bør også inngå 
som en integrert del av sykkelprogrammet. Innsatsen 
rettes mot alle aldersgrupper. 

Samskaping: Hamar skal fortsette med å utvikle 
bruken av teknologi for å kommunisere godt med 
innbyggerne. Dette omfatter løsninger for å informere 
utad, eksempelvis om brøyting av veger og sykkelveger, 
verktøy for dialog, eller samle inn innspill fra 
innbyggerne enkelt og effektivt - både for innbyggerne 
og de som skal håndtere innspillene. Det skal være 
løsninger som gjør det enkelt å melde fra om store og 
små behov - for eksempel ønsker til forbedringer av 
sykkel- og gangforhold. Gjeldende verktøy for å komme 
med innspill, FiksGataMi.no, bør evalueres. Kommunen 
skal legge til rette for å kunne levere raskt på ønsker 
om mindre utbedringer. 

D E L  2  -  H A N D L I N G S P L A N

http://www.fiksgatami.no/
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Effektvurdering

Den viktigste byen i og for Innlandet:

En kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud,
rikt næringsliv og stor innovasjonskraft:

En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve
miljøvennlig:

En av landets beste kommuner for barn og ungdom:
 

En trygg og inkluderende kommune med rom for alle:

Oppsummering tiltak #10 Utnytt ny teknologi

Effekt vs pris

Samarbeidspartnere
• Innlandstrafikk

• Lokale utdannelsesinstitusjoner som arbeider med 
teknologi

• Nasjonalt nivå (Samferdselsdepartementet, Statens 
vegvesen etc.)

• Innbyggere til utprøving og bidrag til idéutvikling

Førerløs buss på besøg i Hamar

Neste skritt
• Å holde seg oppdatert på området, både innen 

teknologiutvikling og på hvilke tiltak andre byer 
utvikler for regulering av f.eks. nye muligheter for 
mikromobilitet

• En strategi for e-mobilitet som inkluderer elsykler, 
e-varetransport etc.

• Inkorporere gamification etc. i sykkelprogrammet

• Oppgrader markedsføring av FiksGataMi.no som 
kanal for henvendelser om sykkel og gange samt 
organiser interne prosesser og sett av ressurser til å 
levere raskt på henvendelser

• Videreføre arbeid med Smarte vinterveger - prosjektet

D E L  2  -  H A N D L I N G S P L A N

 (1 lav, 5 høy)
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Hamar er en velfungerende by med den grunnleggende 
trafikale infrastrukturen på plass. Mobilitetsstrategien 
har fokus på justeringer og effektivisering av 
eksisterende infrastruktur og ikke-fysiske tiltak for å 
påvirke reisevalg. Dette må igjen sees i sammenheng 
med øvrig fysisk planlegging. 

Behovet for ny trafikal infrastruktur er primært relatert 
til tiltak som øker tilgjengelighet til Mjøsa.
 

Espern bru

Passasjerbåt mellom Hamar og Gjøvik

Ny infrastruktur

Tiltak:

#11

#12

Temaet omhandler 
trinn 4

D E L  2  -  H A N D L I N G S P L A N
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Hva
Bil-, gang- og sykkelbru over jernbanen fra ny bydel på 
Espern til Stangevegen.

Formål 
Espern bru blir hovedadkomst til den planlagte nye 
bydelen på Espern. Bydelen bidrar til at en større del 
av veksten i Hamar kan skje gjennom sentrumsnær og 
kompakt byutvikling framfor byspredning. Brua øker 
samtidig tilgjengeligheten til Mjøsa for innbyggerne 
som bor øst for sentrum.

Potensielle ulemper
• Anleggsfasen vil innebære ulemper for togtrafikken 

samt for biltrafikken i Stangevegen (Se saksfremlegg 
for detaljer)

Tiltak #11 Espern Bru

Hvordan 
Brua tilkobles Stangevegen ved Brugata. I den 
anledning heves Stangevegen. Mulighet for direkte 
innkjøring med bil fra Stangevegen til Brugata 
forsvinner.

Plantegning fra samlet saksframstilling - Forslag til
reguleringsplan Espern bru 12.02.2020 av Asplan Viak

D E L  2  -  H A N D L I N G S P L A N
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Effektvurdering

Den viktigste byen i og for Innlandet:

En kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud,
rikt næringsliv og stor innovasjonskraft:

En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve
miljøvennlig:

En av landets beste kommuner for barn og ungdom:
 

En trygg og inkluderende kommune med rom for alle:

Oppsummering tiltak #11 Espern Bru

Effekt vs pris

Samarbeidspartnere
• Bane NOR

• Innlandet fylke/Statens vegvesen

• Utbygger

• Beboere og arbeidsplasser i området

 (1 lav, 5 høy)

Neste skritt
• Utbyggingsavtale for byutviklingsområdet mellom 

Espern og Tjuvholmen 

• Detaljprosjektering og anlegg

D E L  2  -  H A N D L I N G S P L A N
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Hva
Hurtig passasjerbåt mellom Hamar og Gjøvik. 

Formål
Legge til rette for miljøvennlig og effektiv 
transport mellom Hamar og Gjøvik, styrke byenes 
sentrumsområder, og bidra til å knytte arbeidsplasser 
og studiesteder tettere sammen. 

Potensielle ulemper
• Kan innebære driftskostnader som kan ha 

konsekvenser for øvrig kollektivtilbud

Tiltak #12 Passasjerbåt mellom Hamar og Gjøvik

Hvordan
Innlandet fylkeskommune har besluttet å utrede 
muligheten for å sette i gang drift av passasjerbåt 
mellom Gjøvik og Hamar. Fylkeskommunen har lagt til 
grunn at båten skal være utslippsfri og ha anløp nær 
skysstasjonene i de to mjøsbyene, samt at den totale 
reisetida mellom skysstasjonene ikke skal være lenger 
enn ca. 35 minutter. 

I tillegg til at tiltaket vil gjøre det lettere å reise mellom 
byene på en miljøvennlig måte, kan tiltaket potensielt 
kan ha positiv effekt på byenes sentrumsområder, og 
gi ytterligere mulighet for bærekraftige kombinerte 
reiser, eksempelvis ved å koble sykkel, buss og båt tett 
sammen.  

Ved etableringen av passasjerbåttrafikk kan det være 
aktuelt med oppgradering av infrastruktur ved Brygga.

D E L  2  -  H A N D L I N G S P L A N
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Effektvurdering

Den viktigste byen i og for Innlandet:

En kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud,
rikt næringsliv og stor innovasjonskraft:

En bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve
miljøvennlig:

En av landets beste kommuner for barn og ungdom:
 

En trygg og inkluderende kommune med rom for alle:

Oppsummering tiltak #12 Passasjerbåt mellom Hamar og Gjøvik

Effekt vs pris

Samarbeidspartnere
• Innlandet fylkeskommune

• Gjøvik kommune

• Studiesteder og større arbeidsplasser i regionen

(Avventer utredning)

 (1 lav, 5 høy)

Neste skritt
• Hamar kommune avventer fylkeskommunens 

utredning, og vil samarbeide med involverte aktører i 
den videre prosessen

D E L  2  -  H A N D L I N G S P L A N
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Få det grunnleggende på plass

Mobilitetsstrategien er utarbeidet - hva nå? Det første 
skrittet er å iverksette tiltakene som ikke krever 
store økonomiske ressurser og som er ukompliserte 
å gjennomføre. Dette kan også være midlertidige 
tiltak i påvente av større prosesser. Deretter vil det 
være nødvendig med en diskusjon om ressurser til 
investeringer og drift til ulike (større) tiltak, og hvilke 
tiltak som bør prioriteres først. Som en forberedelse til 
denne diskusjonen bør det utarbeides et overslag over 
anleggs- og driftsutgiftene som skal til for å realisere 
strategien, eventuelt basert på 2-3 scenarier. Et ledd 
i dette kan være en samlet kostnad/nytte-vurdering, 
hvor for eksempel påvirkning på helse, effekt av økte 
herlighetsverdier og endringer i eiendomsverdi, sees i 
sammenheng med trafikale effekter og kostnader.

For å lykkes med å gjennomføre kommunens strategier 
og tiltak er man avhengig av tett samarbeid med ulike 
aktører. Med tanke på endrede prioriteringer i vegnettet 
blir særlig videre dialog med Innlandet fylkeskommune 
og Statens vegvesen viktig, også når det gjelder 
finansiering og prioritering av tiltak.  

Det må jobbes videre med hvordan arbeidet skal 
organiseres og det må settes av ressurser som gjør 
det realistisk å levere resultater på kort sikt samtidig 
som det arbeides mer langsiktig frem mot 2030 med en 
samlet realisering av strategien.
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Hva nå?
Mange tiltak kan ta lang tid å få gjennomført. Her 
trekker vi fram gode grep som kan bidra til at man får 
gode resultater også på kort sikt:

En enda bedre by å gå i

• Gjennomfør pilotprojekter med trafikkdemping 
– involver lokalmiljøet i prosessen og ha i fokus 
på metoder som ikke kun handler om å dempe 
fart, men også tilføyer oppholds-, grønne- eller 
lekende elementer

• Styrk Seminargata som trase for gående og 
syklende

• Velg en tverrforbindelse i sentrum som 
tilrettelegges med så høy grad av universell 
utforming som mulig

• Vinteren 2021-2022: Test ”snøryddingsgaranti” 
på minst en gang- og sykkelrute til sentrum

Styre bruk av veg- og gateareal 

• Iverksett tiltak som reduserer gjennomgangstrafikk 
i Strandgata

• Prioriter sykkelforbindelse langs Mjøsa (Brygga/
Koigen)

• Gjennomfør envegsregulering og bylivstiltak i 
Torggata i påvente av mer omfattende tiltak

• Etabler sykkeltilrettelegging i Enggata og Østre gate 
for å skape gode sammenhengende løsninger 

• Reduser parkeringsareal på Åttemetersplanet til 
fordel for annen bruk

• Steng for inn- og utkjøring til Disenvegen fra 
Ringgata 

• Steng Solvangvegen for gjennomkjørende biltrafikk.

• Bruk midlertidige løsninger i kombinasjon med 
byromsforbedringer (”Test-learn-refine”)

     
Optimalisere og forbedre eksisterende 
infrastruktur

• Utbedre forbindelse langs Mjøsa for gående og 
syklende, i første omgang som midlertidig prosjekt

• Utvelg fem “lavthengende frukter” som forbedrer 
hovedsykkelvegnettet og gjennomfør forbedringene

• Utvelg fem “lavthengende frukter” som forbedrer 
krysningspunkter for gående og syklende og 
gjennomfør forbedringene

Påvirke reisevaner

• Etabler et sykkelprogram med nødvendige 
ressurser til sykkelsatsingen

• Samarbeid med arbeidsplasser for å teste 
belønningsordninger til medarbeidere som 
ikke benytter bilparkering, gjerne supplert med 
oppgradert sykkelparkering

• Sikre at bærekraftig mobilitet blir ivaretatt 
ved regulering, eksempelvis ved krav om 
formingsveileder

• Utvid avgiftssone for parkering (med redusert pris 
for beboerparkering)

• Igangsett arbeid med pilotprogram om enklere 
tilgang til elsykkel for byens innbyggere

Et flaggskipsprosjekt

Hamar vil legge til rette for at flere kan 
få tilgang til elsykkel. Tilgang til elsykkel 
kombinert med god sykkelinfrastruktur 
har vist seg å være en av de mest 
effektive grepene for å få mange til å 
bytte ut bilreisen med sykkel. 

Kommunen vil derfor jobbe for å få på 
plass en ordning som tilgjengeliggjør 
elsykler i større grad til byens 
innbyggere, eksempelvis gjennom 
leasing og service. Intensjonen er at et 
tilbud på sikt kan drives  på selvstendig 
grunnlag.  

Vi har tro på at dette er en av løsningene 
som virkelig vil styrke Hamar som 
sykkelby og bidra til et grønnere 
transportsystem! 
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4

5

7

9

10

11

12

13

14
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6

8

Grønnegata; forbedrede kryssninger, 
kapasitetsoptimering

Signaturkobling: “Stortorgetkoblingen” 

Brygga: Sammenhengende sykkelveg

Signaturkobling “Høgskolekoblingen” 

Torggata; Stortorget - Østre torg: Oppgradering, 
byromsinventar, aktivering

Torggata: Østre torg - stasjonen, trafikkdemping 
og bedre byrom

Storhamargata/Strandgata: Trafikkdempes 
markant 

Signaturkobling “Mjøspromenaden” 

Vangsvegen: Grønnegata - Strandgata. 
Envegsreguleres for biltrafikk med mulighet for 
sykling i begge retninger

Vangsvegen: CC Hamar - Grønnegata; egen 
sykkelsti, bygninger som henvender seg mot 
gaten

Signaturkobling “Vangsvegen” 

Stangevegen; oppgradering av sykkel- og 
gangforbindelse; kobling til Strandgata 

Skolegata; oppgradering til bygate med 
bedre forhold for gange og opphold. Fortsatt 
bussbetjening

Furnesvegen: Grønnegata-Skolegata; 
oppgraderes visuelt og funksjonelt til attraktiv 
bygate

Østre gate: Envegsregulering med sykkelfelt

Generelt i sentrum:

• Redusert gjennomkjøring for privatbil

• Bedre krysningspunkter

• Universell utforming

• Oppgradering av jernbaneunderganger

Oppsummering av handlingsplan, sentrum

Espern Bru: Ny forbindelse til Espern bydel

Passasjerbåt mellom Hamar og Gjøvik

Oppgradering av Jernbaneplassen og undergang for 
syklende og gående

Reducer p-areal på Åttemetersplanet til fordel for annet 
bruk

Sykkeltilrettelegging i Enggata mellom Østre gate og 
Strandgata

Det legges til rette for bedre trafikkflyt i sentrum gjennom å 
prioritere forskjellige deler av gatenettet til ulike trafikantgrupper. 
Her oppsummerer vi en rekke av tiltakene som foreslås i sentrum, 
på tvers av de 12 hovedtiltakene i handlingsplanen: 

18

19

20
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Funktion skal ændres

Sekundær bilvej

Primær bilvej (hovedvej)

3

2
1

4

5

7

9

10

11

12

18

13

14

15

16

17 6
8

Mot Ankerskogen

X

X

Handlinger - første prioritet

Øvrige handlinger - frem mot 2030

Handlingsplan, prioritering i sentrum

Tegnforklaring

Hovedvegnett, prioritert bil & buss

Gågate (sykling på fotgjengeres premisser. 
Varelevering tillatt)

Sykkel - prioriterte traseer

Byromsgate med buss og sykkel. Lokal biltrafikk

“Signaturkoblinger” - Viktige koblinger for gående 
og syklende. Kan gå gjennom flere typologier av 
veg og byrom. Karakteristiske opplevelser (f.eks 
kobling langs Mjøsa) eller viktige destinasjoner 
brukergrupper - som Høgskolekoblingen

Kryss oppgraderes

Byrom som understøtter viktige koblinger

Grønne byrom/parker

Gode gangforhold og universell utforming inngår i alle typologier

19

20




