
 Mjøsplassen - skybrudd

 Planutsnitt - Mjøsaplassen etter skybrudd

 Mjøsaplass og havnebadet Taktrapp over badstuen, sjøbadet og byaksen

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

 Utvklingstrinn 1 - gjennomføres til en prosjektkostnad på ca. 20 mill

 Byplan fra 1848 - den naturlige mjøskanten som referanse

 Utvklingstrinn 2 - landskapspark, strand, promenade, ny undergang, ny lokalisering marina

 Hamar – en badeby med lange tradisjoner

 Utvklingstrinn 3 - koblinger til omkringliggende arealer, øyer, vanntrapper til vannaktivitet

 Aktiviteter langs promenaden gjennom året - forskjellige værforhold

 Referanser - underganger med lys, projektion, materialer

 4 underganger

 Referenser - identitetsskapende funksjonell belysning

 Infrastruktur

 Referenser - promenade

 Mjøsplassen - jul

 Snitt BB’ 1:250 - Promenade

 Snitt AA’  1.500 - Mjøsplassen

 Mjøsplassen - midlertidig caravantreff

 Referanser - møte med Mjøsa

 Mjøsplassen - konsert

 Referanser - endringer etter sesong i materialer på Mjøsplassen

 Lysplan

+ Sjøfronten er trygg og tilgjengelig 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
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Utvklingstrinn 1

I det første utviklingstrinnet kan følgende gjennomføres til en prosjekt-

kostnad 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 bo-

der, paviljonger og små bygninger under taket til ulik bruk. Piren ut i van-

net 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. 

Det vandrende kvartal

Vårt forslag søker å forsterke byens møte med vannet og fremheve de 

kvaliteter og kjennetegn som allerede finnes. Den historisk forankrede 

møte mellom Mjøskanten og byens grønnstruktur.

Forslaget gjenskaper en sammenhengende landskapelig sjøkant som 

rammer inn byen. Grepet gjøres blant anne tved å flytte dagens marina 

og utvide viken med en strand og et parkstrøk slik at det etableres en 

parkstrekning langs vannet som samtidig kobler seg på den eksiste-

rende Strandgateparken inn mot sentrum. Langs den nye Strandparken 

etableres en bred strand og promenade som følger og binder sammen 

Hamars mjøskant. En ryggrad som samler det hele.

Det vandrende 
kvartal

Byens akser og historiske lag understøttes ved at vannkanten punktvis 

avbrytes av nedslag med forskjellige funksjoner som plasseres i forlen-

gelse av byens akser og historiske spor, så de på den måten underlegger 

seg og samtidig fremhever byens historiske linjer. 

Sentralt utenfor Vangsvegen og Engsgata trekker vi gateforløpene ned 

og 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 ny marina, samt et sjøbad med 

referanse til de historiske badeanleggene. Ved å samle funksjonene, en 

åpen og fleksibel plass, marina og sjøbad, skaper vi et konsentrert kul-

turelt og rekreativt kraftsenter i Hamar, et helt unikt møtested for alle.


