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Det vandrende kvartal
Et sted blir til

Hamar Mjøsfront - parallelloppdrag
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”.. sene kvelder blant gode og nye venner, der dunkel belysning danser og gir 

gjenskinn over vannplassen. Og i det byens innbyggere kikker ut mot Mjøsa, 

kikker gjestene inn mot byen fra atriet over saunaen.”
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Hamar har for lengst inntatt rollen som hovedstaden i innlandet. 

Med økt aksept for hjemmekontor, nytt dobbeltspor og en by som 

blir bedre og vakrere er det god grunn til å tro at byen vil vokse seg 

større raskt. Vedtaket fra jernbanenesaken er startskuddet for 

en overmoden utvikling av Hamars fl otteste tomt og best bevarte 

hemmelighet. Tomten har allerede gode kvaliteter i form av det 

poetiske og sjønære, det rå og forlokkende utkantaktige som vi 

ønsker å bevare og styrke.  

Vi har i dette korte prosjektforløpet forelsket oss dypt 

i dette prosjektområdet, i byformen med kvartalene og 

sommerfuglplanen, og de fantastiske mulighetene som ligger i 

fremtidig utvikling av tomten, og hva det vil si for byen. Og spesielt 

fi nt er det når oppstartsmøte og befaring legges til slike fi ne 

solskinnsdager, men Mjøsa som lerret for glitrende sol, med grønt 

og frodig bakteppe.

Vi vil takke alle medarbeidere som har vært med i dette 

fantastiske (og intense) prosjektforløpet:

BOGL: Jens Linnet, Martha Andrea Denneche, Karolina Potozcniak, 

Dominika Misterka, Joaquin Garbi. 

HOLT O`BRIEN: Colm O`Brien, Alessio Valmori, Sara Angelini 

NIRAS Joakim Sikveland.

Med ønske om god lesning og en god sommer,

Betina Holt Haraldsen, daglig leder BOGL Norge.

Det vandrende kvartal
Et sted blir til

eks. parkering
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08.2020 
Højvand (øya tilgjengelig)

03.2013 
Frost

05.2002 
Højvand (før øya ble bygget)

08.2020 
Højvand (øya tilgjengelig)

04.2016 
Lavvann
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Hamar har en lang historie med bispedømme allerede fra 

1100-tallet. I 1755 kom det er ønske fra regeringen om at det 

skulle etableres en handelsby ved Mjøsa. Det ble startskuddet 

for den moderne by som vi kjenner i dag. Byen ble tegnet i 1848 

av Christian Severin Balle Røyem, med en bystruktur som baserer 

seg på de tre hovedveiene Strandgata, Torggata og Grønnegata 

og et rutenett av veier på tvers av dem. En struktur som fortsatt 

fremstår tydeligt i dag og som bygger på de lineære gater som er 

parallelle med mjøskanten og de tverrgående akser som ligger 

vinkelrett på mjøskanten og binder vann og by sammen på tvers av 

jernbanen.  

Mjøsa og relasjonen til vannet har alltid være en viktig del av 

Hamar helt tilbake til vikingtiden. Med varetransport, ferdsel og 

tømmerfløting. 

På grunn av Mjøsas varierende vannstand har brygger til ferigefart 

og båtliv vært en synlig del av del av vannkanten. Byens lange 

strandlinje, og særlig de lune vikene har gjennom tidene blitt 

benyttet til badning. Der har tidligere eksistert flere sjøbad, bygget 

ut på brygger i Mjøsa. 

Opprinnelig kan man se at byen har ligget utrolig flott med byens 

gridstruktur ned mot den langsgående naturlige vannkanten. Et 

vakkert møte mellom natur og kultur, mellom by og landskap. 

Det er våre visjon å arbeide videre med dette bilde som 
grunnstein i våres utvikling av Hamar, hvor vi prøver å styrke 
mjøslinjen og dens møte med byens akser. Det er dette som er 
en viktig del av Hamars bystruktur og byidentitet. 

Introduksjon
Historie og bakgrunn
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det seg boligområder med villaer og 
småhusbebyggelse. Disse fulgte ikke 
reguleringene som �aldt innenfor 
bygrensa, og �kk en annen struktur.

I 1924 ble byens gave til seg selv, 
byplanen «En sommerfugl» tegnet av 
Sverre Pedersen, lagt fram som forslag 
som reguleringsplan for Hamar i 
tillegg til noen arealer i Vang og Furnes 
utenfor bygrensa. Planen ble fulgt i 
betydelig grad først med det store 
utbyggingsbehovet i etterkrigstiden, 
og bidro etterhvert til at kvartalsbyen 
i sentrum ble omgitt av «sommerfugl-
vinger» med en grønn hageby.

Pedersen lot aksen �ennom 
Stortorget og Hamar domkirke fra 
den opprinnelige byplanen bli kroppen 
til sommerfuglen, og ville gi byen 
pusterom ved å åpne bebyggelsen 
rundt mot omgivelsene med utsikter til 
landskapet og brede gate- og torgan-
legg. Samtidens idealer om hagebyen 
preget planen, og i praksis ble disse 
områdene bygget som villabebyggelse. 
«Hagebyen» ble trukket helt inn i 
kvartalsstrukturen og brettet seg 
videre utover i landskapet. Byplanen “En 

Sommerfugl” tegnet 
av Sverre Pedersen var 
byens gave til seg selv i 
1924. Planen omtales som 
Norges vakreste byplan. 

Sentrumsplan Hamar 2021 — 2032 > 43 <

Over: Hamar byplan 1924
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på sentrum skaper bedre grunnlag for 
liv og trygghet skal �øre sentrum mer 
til�engelig for enda �ere. 

Hamars 
arkitektoniske DNA

Hamars første byplan

Byplanen fra 1848 satte premissene 
for Hamars bystruktur i sentrum. 
Kvartalstørrelsen på 100 x 100 
alen (ca. 62,75 meter) var å anse 
som passelig for en småby, og 
gatebredden på 20 alen (12,55 meter) 
var minstekravet til gatebredde i den 
nye nasjonale bygningsloven fra 1845. 
Høydebegrensningen i den første 
byggeperioden var på to etasjer på 
grunn av brannkrav. Denne skalaen var 
dimensjonerende for størrelsen på 
kvartalene, i tillegg til det gav de indre 
gårdsrommene tilstrekkelig med lys 
og privat uteareal. Bygningsloven ga 
også føringer om brutte hjørner i fem 
alens lengde (2,22 meter fra hjørnet) 
for bedre fremkommelighet i gatekrys-
sene, i tillegg til at bebyggelsen �kk et 
enhetlig og estetisk vellykket preg. 

I tillegg til de målgitte begrensningene 

Hamars byplan fra 1848, 
tegnet av ingeniør-
løytnant Røyem.

Sentrumsplan Hamar 2021 — 2032 > 41 <

Over: Hamar byplan 1848. Under: Åttemetersplaner Over: Mjøsa vannsybde. Under: Tidligere badehus som nå er revet
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Basert på vår utvidede landskapsanalyse, innspill fra 

medvirkning og SWOT analyse er det særlig noen tema som er 

førende for prosjektforslaget.

- Marinaen er svært underkommunisert, og inviterer verken 

særlig til besøk utenfra, eller inndragelse fra byens brukere. 

Kommunens ambisjon om en aktiv gjestebrygge og de 

mulighetene som ligger i sambruk og samhandling mellom 

marina og byfunksjonene må utforskes og optimaliseres 

gjennom dette oppdraget.

- Skarpe linjer med jernbane og vei, samt hvordan Mjøsfronten 

er utformet skaper både fysiske og mentale barrierer som må 

overkommes både strategisk og punktuelt, om byens tilknytning 

til vannet skal virke overbevisende. Prosjektforslaget må 

gjennom større grep, og med mindre og konkrete tiltak legge til 

rette for bedre kobling mellom syd og nordsiden av jernbanen.

- Hamar er en by med skala i flere lag. Det er en mellomstor 

norsk by med 30 000 innbyggere. Men det er også portalen 

til Mjøsa, innlandets hovedstad og en by sentralt tilknyttet 

hovedstaden, samt nasjonale og internasjonale destinasjoner 

gjennom Oslo Lufthavn. Vi må ha byen skala med oss, men 

prosjektet må også romme den storskala rolle som Hamar har, 

ambisjoner for fremtiden

Anbefalinger

Introduksjon
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 Videreføring og forsterking av byens akser  Helhetlig grønt landskap  Det vandrende kvartal  Intensivering av byliv

+ Jernbane

+ Hamar domkirke

+ Vangsvegen



BOGL / Holt O`Brien / NirasHamar Mjøsfront - parallelloppdrag

Vårt forslag søker å forsterke byens møte med vannet og 
fremheve de kvaliteter og kjennetegn som allerede finnes. 
Strandlinjen, og møte med byens grunnstruktur. 

Forslaget søker mot å gjenskape en sammenhengende 
landskapelig strandkant som innrammer byen i et langstrakt 
sammenhengende grønn mjøskant. Det gjøres bland annet ved 
at vi foreslår å flytte marinaen og utvide viken med en strand og 
parkstrøk, så det etableres en parkstrekning langs vandet som 
samtidig kobler seg på den eksisterende strandgateparken inn 
mod sentrum.

Langs strandparken etableres en bred strand og promenade 
som følger og binder sammen hele Hamars mjøskant. En 
ryggrad som samler det hele. 
Byens akser og historiske lag understøttes ved at vannkanten, 
punktvis avbrytes av nedslag med forskjellige funksjoner som 
plasseres i forlengelse av byens akser og historiske spor, så 
de på den måte underlegger seg og samtidig fremhever byens 
historiske linjer. 

sentralt utenfor Vangsvegen og Engsgata, trekker vi 
gateforløpene med ut mot vannet og etablerer en ny sentral 
plass som skyter ut mot vannet. «Det vandrende kvartal». Den 
danner et stort åpent rom ut mot Mjøsa, hvor der etableres en 
pir med marinaen som flyttes hit, samt et sjøbad med referanse 
til de historiske badeanlegg. Ved å samle funksjonene, plass, 
marina og sjøbad, skaper vi et konsentrert kulturelt og 
rekreativt kraftsenter i Hamar. 

Med dette hovedgrepet skaper vi en mer grønn og 
sammenhengende mjøslinje. Det skapes nye funksjoner som 
plasseres respektfullt og innlemmet i byens struktur. Og 
kanskje viktigst, at vi får konsentrert bylivet og skapt et unikt 
møtested i Hamar. 

Konsept
Landskapsgrepet
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”Forslaget søker mot å gjenskape en 
sammenhengende landskapelig strandkant som 
innrammer byen i et langstrakt sammenhengende 
grønn Mjøskant”
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Hamar er som kjent bygget på en helt karakteristisk 
kvartalsstruktur og som får en skarpt kant der jernbanen 
skjærer i gjennom. Vårt forslag innebærer å videreføre denne 
strukturen over jernbanelinjene, i et nytt kvartal av samme 
dimensjoner, men der bygningsblokken erstattes av et felles og 
åpent rom for byens innbyggere og besøkende, dimensjonert for 
Hamars rolle som innlandets hovedstad.

Bryggen og plassen spiller videre på Hamars eksisterende 
bebyggelsesstruktur, og er en demokratisk arena hvor byens 
liv kan utfolde seg, og som er dimensjonert for å håndtere 
større arrangement og eventer, som en kan forvente skje 
i Norges største (innsjø)havneby. Plassen ligger tett på 
jernbanestasjonen, som med den nye Dovrebanen er i underkant 
av en times togtur fra Oslo, og enda kortere til Oslo Lufthavn. 

Dette, sammen med økt interesse for lokalturisme mener vi 
tilsier ar kommunen gjør riktig i å ha høye ambisjoner med antall 
innflyttere og besøkende, og da er denne sentrale plassen langs 
Mjøsfronten den beste til å ta imot.

Konsept
Bryggen: Det vandrende kvartal 

på sentrum skaper bedre grunnlag for 
liv og trygghet skal �øre sentrum mer 
til�engelig for enda �ere. 

Hamars 
arkitektoniske DNA

Hamars første byplan

Byplanen fra 1848 satte premissene 
for Hamars bystruktur i sentrum. 
Kvartalstørrelsen på 100 x 100 
alen (ca. 62,75 meter) var å anse 
som passelig for en småby, og 
gatebredden på 20 alen (12,55 meter) 
var minstekravet til gatebredde i den 
nye nasjonale bygningsloven fra 1845. 
Høydebegrensningen i den første 
byggeperioden var på to etasjer på 
grunn av brannkrav. Denne skalaen var 
dimensjonerende for størrelsen på 
kvartalene, i tillegg til det gav de indre 
gårdsrommene tilstrekkelig med lys 
og privat uteareal. Bygningsloven ga 
også føringer om brutte hjørner i fem 
alens lengde (2,22 meter fra hjørnet) 
for bedre fremkommelighet i gatekrys-
sene, i tillegg til at bebyggelsen �kk et 
enhetlig og estetisk vellykket preg. 

I tillegg til de målgitte begrensningene 

Hamars byplan fra 1848, 
tegnet av ingeniør-
løytnant Røyem.

Sentrumsplan Hamar 2021 — 2032 > 41 <
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Prosjektet arbeider med store, robuste materialer som vil sikre 

et vakkert anlegg med kvalitet som varer i mange år fremover. Vi 

forestiller oss at «Det vandrende kvartal» blir et fantastisk sted, 

et landemerke for hele byen. En plass i naturstein. Kanskje lokal 

granitt som kan bearbeides med ulike overflater. 

Strandpromenaden utføres i en jevn plasstøpt betong, kanskje 

i en rødlig tone som passer byens fargepalett. En robust, vakker 

og funksjonell flate til rulleskøyter og andre aktiviteter og 

fremkomstmidler. Bryggene og marinaen utføres i tre. Tre med høy 

holdbarhetsklasse. Gjerne limtre fra det lokale område. 

Sjøbadet utføres i forskjellige overflater, træ, stål og 

komposittmaterialer. 

Mjøsa er et regulert vassdrag som gjør at vannet tidvis er trykket 

langt tilbake fra normal vannstand. Når Mjøsa trekkes tilbake 

avsløres større deler av landskap og arkitektur som vanligvis er 

liggende under vann. Vi tenker dette er et særegent trekk, og må 

brukes som en kvalitet. Når vannet trekkes tilbake oppstår ulike 

kunstopplevelser, som her på bryggetrappen i   form av sitat(er) fra 

lokale kunstnere.

Konstruksjon og materiale Undervannskunst
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Vi forestiller oss at plassen skal være fleksibel. Det kan være 
stedet hvor det avholdes store konserter med Mjøsa i bakgrun-
nen, et sted hvor der er markedsdager, kunst-, kultur- og littera-
turfestivaler, sportsbegivenheter, veteranbiltreff, utendørs kino 
både for de på land og de i båt og flere andre aktiviteter tilpasset 
årstid. Det er også et sted hvor der er spennende at komme en 
regnvåt novemberdag. Samlingen av funksjoner omkring plassen 
er det som skaper hverdagens byliv. 260 båtplasser i marinaen 
til byens gjester, sjøbad med både hoppetårn, svømmebasseng 
og grunt basseng til de litt mindre, en utkikspost over saunaen 
som blir et landmerke i forlengelsen av Vangsvegen, hvor man 
kan komme opp og se inn mot byen og dens spennende møde 
med vannet eller speide ut over Mjøsas enorme vannspeil.

Selve plassen og flaten inneholder muligheten for å lage et 
vannspeil hvor vannet kan transformeres og skifte karakter, 
med vanndyser spredt utover plassen som kan skape lek i 
form av springvann til de lekende barn, over til tåkedannels-
er og til helt stille vann hvor plassen transformeres til en 
speilende flate hvor himmel og sjø smelter sammen til en helt 
unik visuell opplevelse med vandet og Mjøsa i fokus.  

Plassen innrammes av store men lave trepaviljonger med 
forskjellige funksjoner. Kiosk, restaurant, kafe eller utleie til 
ulike vannaktiviteter, kajak og andre båtklubber, og kanskje 
en triatlonklubb. Mulighetene er mange, og plasseringen er 
blant byens beste.

Bruk og funksjonalitet
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”Strandparken blir et grønt landskapsrom 
som er vakkert i seg selv, og nødvendigvis 
ikke trenger tett med programmering eller 
store folkemengder for å fungere.”
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Strandparken er et frodig landskapsrom for rekreasjon og bidrar til 

å innføre mer bynatur til Hamar sentrum. 

For å forlenge den naturlige mjøslinjen foreslår vi at der skapes 

en sammenhengende strandpark som gir et grønt møte og 

innramming av byens møte med Mjøsa. Parkstrøket bindes 

sammen med Strandgateparken. I viken etableres en ny strand 

som et supplement til plassen, sjøbadet og den nye marinaen, et 

sted hvor man kan komme ned til vannet direkte fra stranden. Her 

etableres også funksjoner slik som en beachvolleybane og små 

båthus som kan brukes av marinaens båteiere eller til forskjellige 

sport- og friluftsaktiviteter. Her er det også mulighet for å sjøsette 

og ta opp båter ved en ny rampe plassert i en av gridbyens akser 

ned til vannet.  

Ved Skiblanderbrygga etableres en ekstra brygge med mulighet 

for private båtplasser. Skiblandnerbrygga og de øvrige bryggerne 

her har en retning som skyter ut i vannet og markerer jernbanens 

kulturhistoriske spor inn i byen. 

Som del av parkstrøket og strendene etablerer vi landskapelige 

øyer utvalgte steder. Dels for at skape en mere interessant 

vannlinje med fl ere funksjoner. Øyer som man kan svømme ut til, 

kjøre båt til, eller skøyte ut til om vinteren og gå ut til når det er 

lavvann. Vannstanden varierer mye og øyene vil gjøre at området 

ikke fremstår så trist og øde når vannet står lavt. Det vil også 

være mulig å bade fra øyene når vannstanden er høy. Vi har også 

gjenåpnet bekken som ligger i rør over den gamle marinaen.

Strandparken blir et grønt landskapsrom som er vakkert i seg selv, 

og nødvendigvis ikke trenger tett med programmering eller store 

folkemengder for å fungere.

Strandparken
En forlengelse av Strandgateparken
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Slik marinaen er i prosjektforslaget, er den flyttet fra sin 

eksisterende posisjon ved Skibladnerbrygga til en utvidelse av 

piren. På den måten vil den nye plasseringen gjøre at båtlivet 

forenes med livet som foregår på piren og den store plassen. 

Piren ved marinaen tar opp den sentrale og historisk aksen 

gjennom Vangsvegen som er en viktig gate i Hamars bymiljø og 

byens oppbygging som nå fortsetter helt ned og ut i vannflaten.

Marinaen er flyttet både for å få den plassen vi mente var 

nødvendig for en god kobling mot Strandgateparken, en også for 

og gi plass til flere gjestebåter og funksjoner tilknyttet marinaen. 

Her er det mulighet for morgenbad, samspising ved felleskjøkken 

og flotte toalett- og dusjfasiliteter. (I forbindelse med cafen i 

havnekontoret er et fellesvaskeriet, hvor man får rent tøy over en 

kaffeprat, og kanskje med et av byens beste «frokostpakke» under 

armen. 

Videre er det duket for sene kvelder blant gode og nye venner, 
der dunkel belysning danser og gir gjenskinn over vannplassen. 
Og i det byens innbyggere kikker ut mot Mjøsa, kikker gjestene 
inn mot byen fra atriet over saunaen. 

Marinaen
Norges viktigste sjøport
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”Promenaden blir 
Strandparkens ryggrad”

 Aktiviteter langs promenaden gjennom året - forskjellige værforhold

svømming

skøyter, snowkite

pilking

røyking av fisk

camping

langrenn

sykkellek
wakeboard

kajakkpadling

skating,
parkour

venteområde for 
Skibladner

basket

sportssone

rulleskøyter, 
longboard osv.

utendørs kino

spasere,
løping osv.

badstu

båtliv

mini picasso

sjakkturnering

urbane
nyttehager

valleyball

Dagtid / solskinnsdag

Natt

Regnfull dag

Snødekte dag

vann(damp)lek

lysutstilling i undergang

iaktta sol(opp) og 
nedgang
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Promenaden blir Strandparkens ryggrad. Et attraktivt levende 

sted, et bredt strøk med en jevn, vakker og samlende overfl ate til 

sykkel, gange, rulleskøyter og andre aktiviteter. Langs promenaden 

plasseres forskjellige oppholdssteder og forskjellige nedslag med 

funksjoner, et lite skateanlegg, treningsmuligheter, lekeplasser og 

kanskje en iskiosk. Skate og treningsområdet er plassert i byens 

mest sentrale akse som en fortelling om et viktig kulturhistorisk 

spor i byen som peker til Kirkegata og Hamar domkirke, en akse 

som nå visuelt markeres langs promenaden og føres på tvers av 

banen og ned mod vannet. 

Identitet
For å sikre en følelse av tilhørighet og identitet gjennom prosjektet 

foreslår vi at det utvikles noen helhetsprinsipper som binder 

det hele enda mer tydeligere sammen. Langs promenaden kan 

det etableres elementer eller strukturer i landskapet som er 

gjentakende, som gjør at du kjenner det igjen uansett hvor du er 

langs mjøskanten. Disse elementene eller strukturene kan også 

oppstå i alle undergangene som fører ned til vannet, slik at det blir 

tydelig at du nå beveger deg fra eller til Mjøsa. 

Mjøspromenaden
En vandring langs Mjøsa

 Referenser - promenade
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Kanskje kan en særlig beplantning være 

Mjøspromenadens identitetsbærer?

Belysning er viktig for god sikt, opplevd trygghet og atmosfære på stedet. Særlig belysning og 

utforming av armatur kan indikere samhørlighet over et angt strekke, og bidra til way-finding og 

identitiet.
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At dette sentrale området nå er frigitt fra båndlagt 

jernbanereserve bør feiers, kanskje kan toglinjer gi konsepturelle 

føringer på hvordan signalelementet skal ta form.

Najonalsteinen til Hedmark er Trysilssteinen, en 

rødlig sandstein som passer godt inn i Hamars 

rødbrune fargepalett. Kankjse kunne dene 

steienen inta ulike former langs promenaden,  i 

dekke, i møblement og som fondmotiv.
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+ Sommersolverv 
    03:40 Solopgang

+ Sommersolverv 
    22:53 Solopgang

5,5 TIMER 19 TIMER

+ Vintersolverv 
    09:24 Solopgang

+ Vintersolverv 
    15:02 Solnedgang

Belysning
En del av opplevelsen

Hamars geografiske plassering resulterer i at dagslyset er 

begrenset i løpet av året og det offentlige liv finner sted i 

mørketimer gjennom mange av årets måneder. Bevisst bruk 

av kunstig lys kan hjelpe med å forme og aktivere den nye 

Mjøsfronten med tilføyelse av romlige kvaliteter og utvidelse av 

brukstid, uten å konkurrere med kvalitetene av natt og mørke

Ved å forstå lys som et formingsverktøy arbeider vi mot å skape 

følgende kvaliteter:

- En trygg Mjøsfront og tilgjengelighet i de mørke timene

- Hierarki, lyse og mørke soner, basert på funksjoner og atmosfære

- Respekt for mørket, nattehimmelen og biologisk mangfold

- Byens identitet skapt gjennom lys

Og la oss ikke glemme at Mjøsa som en vannmasse virker som et 

stort speil som vil gjenfortelle alt som skjer langs vannkanten

De nevnte kvaliteter kan oppnås gjennom kombinasjon av 

forskjellige lysformer som for eksempel identitetsskapende 

funksjoneøø belysning, belysning intergrert i inventar og 

elementer, lysende strukturer, lyskunst. For å arbeide med et 

hierarki og kontrast kan belysning deles opp i lag:

- veifinningsbelysning – belysning som understøtter synlighet og 

gjenkjennelse langs stier og gjennom underganger 

- områdebelysning – belysning som understøtter den 

omkringliggende utsikten og atmosfære i bestemte områder

- fokusbelysning – belysning som fremhever en detalj

- aktivitetsbelysning – belysning som underbygger en definert 

aktivitet, for eksempel sport
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Promenade

Promenade

Marina

Marina

Undergang / 
akse til byen

Undergang / 
akse til byen

 Dag, natt langs promenaden
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  Lysplan
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”..fra grå fl ater til levende og 
blågrønne byrom..”

Sykkel / fotgjengerforbindelse

Bilrute

Shared space

Bil parkering

Mjøsapromenaden
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Vi omdanner åttemetersplanet grå flater til levende og blågrønne 

landskapsrom tilrettelagt for mennesker, ikke biler. Kommunen har 

allerede ambisiøse planer om å fjerne det meste av parkeringen, 

og frigi de båndlagte områdene for lek, aktivitet, handel og 

rekreasjon. Vårt prosjekt bygger videre på denne tanken, og sikrer 

at Mjøsfronten kommer de fleste til gode – og ikke bare blir en 

bakside der man setter fra seg bilen.

PARKERING

Det er i utgangspunktet ikke lagt opp til noe langtidsparkering 

ved åttemetersplanent. Det blir kun tillatt med nødvendig 

nyttekjøretøy, korttidsparkering og drop-off. Annet parkeringsareal 

bør inngå i parkeringsstrategi til sentralstasjonen, og kan skje på 

østsiden av planområdet, avmerket i planen. Der kan man også 

sjøsette småbåt, kajakk og kano.

Det bør ikke være gjennomkjøring over åttemetersplanet. Kjøring 

bør kun tillates til/fra – og eventuelt som nødreserve i tilfelle stans 

eller ulykke på annen vegstrekning.

All kjøring i området skjer på de myke trafikanters premisser, noe 

som gjenspeiler seg tydelig i utforming av dekke og landskapsrom. 

Faste strukturer og vegetasjon opparbeides på en måte som 

skaper oppmerksomhet og ekstra varsomhet for kjørende.

SYKKEL:

Når vi ser på mengden og typen syklister, og den atmosfæren vi 

ønsker på stedet har vi ikke lagt til rette for oppmerket og separat 

sykkelrute over det sentrale planområdet. Vi synes stedet tar seg 

bedre ut som byrom enn en transportrute – noe som også er i tråd 

med våre ambisjoner. Om man ser at det likevel er behov, er det 

god plass til diskré og tilpasset oppmerking, men det er viktig at 

både Strandparken og bryggeområdet oppleves som et byrom og 

ikke gateareal.

Det er godt med sykkelparkering omkring viktige målpunkt; 

marina, vannplassen og Skibladner, og det er også mulighet for 

dagsleie av el-sykler og tandem ved sistnevnte. Ved planområdets 

sydside kan det inngås avtale om utleie av lastesykkel med 

jernbanestasjonen. Det er også satt av dedikerte områder til 

parkering av elektrisk sparkesykkel. Infrastruktur på land og 

vann kan samtenkes – og kanskje kan man som turist kjøpe et 12 

timers reisekort – som både gir tilgang til sykkel og småbåt.

Vi anbefaler også at undergang helt øst i området etableres som 

sykkelprioritert trasé og kobles mot Strandgata og Jernbanen.

Infrastruktur
Bygget for mennesker
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 Mjøsaplassen
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For å koble sammen sentrum med mjøsfronten er det nødvendig 

med passasjer over eller under jernbanelinja. I dag er det tre 

underganger i planområdet og vi tilfører en fjerde undergang 

i forlengelse av Vangsveien. I tillegg oppgraderer vi de tre 

eksisterende undergangene slik at det blir bedre plass der det er 

nødvendig, mer attraktiv med fl erfunksjonell programmering og en 

gjennomgående identitet som binder undergangene sammen.  

Undergangene
Fra smett til portal
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Undergang 1 
(lengst nord, ved Skibladnerbrygga)

I denne undergangen fjernes rekkverket langs det opphøyde 

arealet. For å bevare sikkerheten i tillegg til å tilføre et nytt element 

som vi løfte undergangens kvalitet, etableres det en nedtrapping 

fra det opphøyde arealet. Dette gir stedet en ny dimensjon og 

tilrettelegger for opphold i undergangen. Hvor spennende er det 

vel ikke å sitte inne under jernbanen, høre toget buldre over eller 

spille musikk med akustikk? Det skal være mulig å gjøre igjennom, 

men med redusert fart. Et ujevnt underlag vil sørge for at ingen 

gasser på gjennom undergangen. Denne undergangen er en del 

av Hamars sykkelveinett, derfor skal det på den ene siden være 

et jevnt dekke som markerer og tilrettelegger for sykkelferdsel. 

Sammen med lys vil undergangen bli mer attraktiv og bruke.

Undergang 2 
(forbinder Strandgateparken og den nye Strandparken)

Denne undergangen er kun for myke trafi kanter, og det skal 

den fortsatt være. Dette er undergangen som bokstavelig talt 

kobler sammen utvidelsen av det grønne parkdraget med det 

eksisterende og historiske parkdraget i Strandgateparken. Den er 

vakker slik den er i dag med natrusteinsmur. For å understreke den 

grønne koblingen etableres det klatreplanter nedenfor murene. 

Ikke for tett slik at det fortsatt kan skimtes naturstein imellom de 

grønne bladene.
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Undergang 3 
(forbinder Vangsveien med piren)

Den historiske aksen gjennom Vangsvegen tydeliggjøres som 

tidligere beskrevet med en ny pir ut i Mjøsa. For å knytte piren mer 

direkte sammen med Hamar sentrum mener vi det er her den nye 

undergangen skal ligge. Den er tenkt utformet med stramme linjer, 

hvor veggene og taket er dekket med samme tremateriale som 

piren. Dekket skifter fra tre til det samme dekke som er midt inne 

i plassen for «Det vandrende kvartal». Slik knyttes undergangen 

visuelt sammen med det nye prosjektet. Sammen med belysning 

vil dette bli en lun og praktisk undergang beregnet på myke 

trafi kanter. 

Undergang 4
(forbinder Enggata med tredekke rundt den store nye plassen)

I denne undergangen foreslår vi å utvide passasjen for å kunne 

få plass til en nedrapping av den ene siden av samme hensikt 

som i undergang nummer 1. Dette brekker opp fl atene og gjør at 

undergangen i seg selv blir en attraksjon, ikke bare et sted for 

ferdsel. Lys gjør at den mørke passasjen blir mer tilgjengelig og 

trygg å bevege seg igjennom.
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 Fase 1  Fase 2  Fase 3

I det første utviklingstrinnet kan følgende gjennomføres til en prosjektkostnad på ca 20 
millioner: 

Utfylling av området og en ramme av tre rundt kvartalet, i en bredde på ca 3-5 meter. 
En betongtrapp i forkant av den kvadratiske plassen, ned til vannet. Deretter en støpt 
betongflate til paviljonger inn mot bysiden.
Den eksisterende asfalten i kvadratet bevares til å starte med og det legges asfalt på det 
utfylte arealet så hele plassen får samme materiale og en sammenhengende flate.
Halvtaket langs den kvadratiske plassen og bryggen med punktvise boder, paviljonger og 
små bygninger under taket til ulik bruk. Bryggen ut i vannet er 10 meter bred. Landemerket 
med trappen opp til utkikkspunktet samt badstuen under trappen. 
Det etableres et sjøbad i redusert størrelse med en flytende trebrygge og hoppetårn 
ved siden av trappen over badstuen. Inntil det komplette sjøbad kommer, markeres 
svømmebanene med flytende bøyer

Mjøsplassens sentrale del med granitt, sandstensklipper og vannkunst. 
Promenaden, park og strandområdet etableres, vest for Mjøsplassen med diverse 
aktiviteter. 
Marinaen flyttes og etableres langs bryggen utenfor Mjøsplassen. Med 252 plasser i 
forhold til dagens 190.
Bryggen utvides med skur til båtlivet.
Sjøbadet utvides.
Paviljonger og båthus etableres rundt Mjøsplassen, ved stranden og i enden av bryggen.
Undergang i forlengelse av Vangsvegen etableres.
Øvrige underganger i det markerte området oppgraderes
En ny plassdannelse ved Skibladnerbrygga hvor den bevaringsverdige skråbrygga 
renoveres. 

Vanntrappen og tredekket øst for Mjøsplassen etableres. 
Promenaden forlenes mot øst ut mot Tjuvholmen. Mjøskanten og parkstrøket renoveres 
langs promenaden og det integreres en parkeringsplass langs forløpet. 
Promenaden forlenges mot vest og det eksisterende strand og parkområdet som er 
skravert oppgraderes.
Her etableres ytterligere 15 båtplasser, ved siden av Skibladnerbrygga.
Øyene ute i Mjøsa etableres
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Vi har laget et ambisiøst forslag. Et forslag som kan skape Hamars 

nye møtested og ansikt ut mot Mjøsa. Et prosjekt som binder 

mjøskanten sammen og skaper en sterk og stedsbunnet kobling 

mellom by og vann. 

Vi har inndelt prosjektet i 3 utviklingstrinn hvor første trinn ligger 

på 19,6 millioner og 22,6 millioner inklusive uforutsette utgifter og 

byggeplass. 

Det ligger flere potensialer i prosjektet; promenaden, stranden, 

forbedre eksisterende og tilføre ny undergang, sjøbadet, plassen, 

marinaen og bryggen med utkikkspunkt ut i Mjøsa.

Vi er åpne for å ha en dialog med kommunen om hva som bør 

prioriteres i den første fasen, men som diagrammene viser foreslår 

vi at man etablerer rammen til den kvadratiske plassen og bryggen 

ut i vannet. Dette er prosjektets hoveddel som lettere vil tilføye det 

eksisterende område store forandringer omkring plassen.

Utviklingstrinn
Prioriterte områder

Eksempel på strakstiltak undergang
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Epilog
Videre arbeid

Det er alltid mye mer man kunne fortalt, uthevet og arbeidet 

videre med, men i slutten av prosjektforløpet sitter vi igjen med 

en fornøyd på god følelse av å ha gitt tomten den omsorgen og 

oppmerksomheten den fortjener. Og dette området kommer helt 

sikket til å finne sin form, både med og uten arkitekten, strategen 

og politikerens innflytelse. 

I tillegg til det vi har foreslått i dette forslaget, er det noen grep vi 

mener kommunen kan gjøre godt i å prioritere videre:

- En handlingsplan for å gjøre Mjøspromenaden enda mer 

attraktivt for et større publikum, med mulighet for noen felles 

stedsmarkører. Kanskje kunne dette være en idèkonkurranse?

- En belysningsplan som undersøker nivå mellom tilstrekkelig 

og atmosfærisk belysning langs Mjøsfronten, mot fare for 

lysforurening og påvirkning av økosystem.

- Oppdatere hovedsykkeltrasè med forbindelsen fra 

åttemetersplanent mot Jernbanen i mobilitetsplanen, gjerne 

kombinert med et høystandard sykkelparkeringsanlegg 

(sykkelhotell), kombinert med oppbevaring for bagasje, og 

mulighet for både leie av småbåt på Mjøsa, eller el-sykkeltur langs 

Mjøspromenaden.

- Mulighetstudie for åpning av bekkeløpet fra Strandgateparken 

og ut i over planområdet.
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