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Mjøsfronten i Hamar
 
Mjøsfronten är en av de viktigaste platserna för Hamar 
och för den framtida utvecklingen av Hamar
som Innlandets Urbane Hjerte. Mjøsfronten är en 
central pusselbit för att koppla Hamar bättre till Mjøsa 
och samtidigt styrka Hamar centrum som mötesplats. 
Mjøsfronten skall också bli ett hjärta i hela Hamars 
Strandson och en central målpunkt som rekreativ ikonisk 
mötesplats för alla i Hamar. 

Helhetsplan för Mjøsfronten beskriver de viktigaste 
identitetsskapande principerna och överordnade 
plangrepp och ska vara grundlag för områdets framtida 
utveckling. Helhetsplanen bygger på tidigare framtagna 
arbeten, planer och processer. 



Bakgrund & process

Process
Hamars kontakt med Mjøsa är och har alltid varit 
helt centralt för byens identitet och utveckling. 
Mjøsfronten har under historiens gång haft olika roller 
och användning och står idag inför en oerhört viktig 
transformation, från att vara en plats för bilar till att bli 
en plats för människor, som knyter Hamar ännu tätare 
till Mjøsa. Processen kring utvecklingen av Mjøsfronten 
har pågått under lång tid med många olika involverade 
aktörer; medborgare, politiker, kommunens olika 
avdelningar, experter och privata aktörer, med flera. 
En mängd olika visioner, planer och förslag, konkreta 
strakkstilltag på plats och dialogprojekt har tagits fram 
och genomförts. Allt detta ligger till grund för detta 
dokument; Helhetsplanen för Mjøsfronten. 

Helhetsplanens funktion 
Helhetsplanen är den plan som ska vara grundlag 
för den vidare processen för Mjøsfronten och vedtas i 
kommunstyre i september 2022. Planen samlar upp 
och summerar kunskap, erfarenheter, principer och 
konkreta förslag som kommit fram genom den stora 
process kring Mjøsfrontens utveckling som redan har 
gjorts. Detta är bland annat förslagen som togs fram 
under parallelluppdraget 2021 samt den evaluering 
som följde, Strakkstilltaken, medborgardialog 
och utvärderingar, workshops med politiker och 
tjänstemän, samt andra gällande planer, visioner och 
strategier.

Så skal dokumentet läsas
Helhetsplanen rör sig på diagrammatisk nivå.  
Den är inte en landskapsplan, utan beskriver 
principer, karaktärer och viktiga planmässiga grepp. 
Helhetsplanen skall vara ett robust redskap som säkrar 
helhetslösningar och  ge en tydlig riktning för det vidare 
arbetet. Helhetsplanen skall kunna hålla i många år 
och rymma olika konkreta designlösningar samt kunna 
anpassas när ny information från framtida utredningar 
kommer in.

Gällande planer och dokument
Helhetsplanen följer gällande planer och dokument. Den 
tar avstamp i ’Visjon Hamar’ och de hovedmål med fokus 
på just Mjøsfrontens roll i förhållande till hela Hamars 
utveckling. Helhetsplanen lutar sig även mot många 
andra dokument där Møsfronten beskrivs, exempelvis 
Sentrumplanen, Mobilitetsstrategin, Stedsanalysen och 
Byromsplanen från 2013.

Fortsatt process
Efter politiskt godkännande i kommunstyre kommer 
konkretisering av planen fortsätta med arkitekter 
och landskapsarkitekter, och mer detaljerade 
etappindelningar och kostnadsberäkningar kommer att 
utföras. Vissa aspekter behövser utredas vidare för att 
specifika beslut ska kunna fattas, exempelvis placering 
av färgetun, kabelbane, parkering och uträtning av 
jernbanen. 

Exempel på dokument och 
process som ligger till grund 
för Helhetsplanen. 

Mjøsfronten är en 
viktig del av Hamars 

utveckling och 
historia.

Några exempel från 
Stedsanalyse 2020

Norsk Klisje 
No. 233 - Anno 
Domkirkeodden – 
DigitaltMuseum

Ingeniør Røyems 
kvartalsplan Kvadraturen 
- alle gater orienterer seg 
mot Mjøsa

Hamar Stiftstidende 
Anno Domkirkeodden – 
DigitaltMuseum

H A M A R M J Ø S F R O N T E N  H E L H E D S P L A N
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Fortsatt process
• Prioritering av 

utbyggningsområden

• Vedtak byggnation 

• Tidplaner och etappindelning

• Kostnadsberäkningar

• Utredningar

• Utveckling av landskapsplaner 
och konkretisering 

• Strakkstiltak och middlertidiga 
aktiviteter

Strakkstilltak
2021 och 2022

Detta 
dokument: 

Helhetsplan för 
Mjøsfronten

Okt 2022

• Vedtak om bevilgning - Kommunestyremøte desember 2020

• Forslag til prosess vedtatt i Formannskapet  februar 2021

• Gjennomførings av strakstiltak/parallelloppdrag

• Medvirkningsprosess för strakkstilltak och i relation til parallelloppdrag, 
mars-august 2021

• Presentasjon av parallelloppdrag i august 2021

• Evaluering og revidering av forslag sept-nov 2021

• Status og forslag til helhetsplan fremmet i kommunestyre desember 
2021- vedtak om å fortsette arbeidet med helhetlig plan:  «Det må gjerne 
legges opp til dialog med både formannskap og kommunestyre underveis 
i dette arbeidet»

• Forslag til involvering av politikere med presentasjon av parallelloppdrag

• Presentasjon av parallelloppdrag i kommunestyre 23 februar

• Workshop i 2022 med Kommunstyrelsen (30 mars) och med Råden och 
Aktører (3 okt) med efterföljande summering och dokumentation

Mjøsfronten - process fram till nu

Parallellopdrag
2021

Workshop med 
kommunstyrelsen 

Mars 2022

Workshops 
med råden* 

och aktörer på 
Mjøsfronten
Oktober 2022 

* Ungdomsrådet, 
Eldrerådet og Rådet 
for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 
(Funkisrådet)
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Projektområde för 
helhetsplanen
Mjøsfronten är fokusområdet för helhetsplanen. Målet 
med helhetsplanen är att dels säkra helhetslösingar för 
olika användande, dels förtydliga identiteten för både 
helheten och de olika delområdena inom Mjøsfronten. 

Mjøsfronten är en central plats i Hamar och för att säkra 
att planen skapar synergi med Hamar sentrum, Koigen 
och Tjuvholmen och Espern ska helhetsplanen också 
stärka Mjøsfrontens relation till de nära omgivningarna. 

Helhetsplanen för Mjøsfronten tar också sin 
utgångspunkt i, och definieras av, Mjøsfrontens  
viktiga placering och roll som del av hela  
Strandsonen mot Mjøsa.

MJØSFRONTEN 
- projektområde för Mjøsfronten, 
från Heidemannsgate 1 til Jernbanebrygga

HAMAR STRANDSON 
- Mjøsfrontens roll i det större 
sammanhanget

H A M A R M J Ø S F R O N T E N  H E L H E D S P L A N
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Mjøsfronten sett från Mjøsa med 
Skidbladnerbrygga i förgrunden och historisk 
axe genom sentrum till Hamar domkyrka 

Kvartalsplanen med kvadraturen som 
skapar viktiga kik och forbindelser 
ned till Mjøsafronten och Mjøsa från 
sentrum

Mjøsafronten med dagens 
parkering på “8-metersplanet”

Mjøsafronten 
Båthavn

“Mjøslyset” skapar identitet och  
härlighetsvärden till Mjøsfronten 
och hela Hamar by
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Mjøsfronten blir Strandsonens urbana hjerte - en 
destination som rekreativ mötesplats för alla i Hamar 
- och kopplar Hamar sentrum ännu närmare Mjøsa. 

Eftersom Mjøsfronten är en av de mest centrala 
platserna längs Strandsonen skal den uppfylla många 
olika roller och leva upp till mångas höga förväntingar. 
Mjøsfronten skall utvecklas som en unik del av 
Strandsonen, men samtidigt vara väl sammankopplad 
och komplettera de andra platserna. Det är därför 
viktigt att Mjøsfronten ses i sitt större sammanhang, 
kan styrka andra platser längs Strandsonen och bidra 
till en stark helhetsupplevelse. 

Som del av arbetet med helhetsplanen har en 
kartlägging gjorts av platser, program, kvaliteter 
och identiteter som finns längs hela Strandsonen. 
Kartläggningen har som syfte att kunna tydliggöra 
Mjøsfrontens roll i det större sammanhanget samt 
att kunna fungera som ett stöd och redskap för 
andra utvecklingsområden längs Strandsonen. 
Kartläggningen av Strandsonen bygger vidare på 
Stedsanalysen för Hamar och finns att läsa i sin 
helhet som separata dokument. 

Domkirkeodden

Torps legesenter

Furubergstranda

Martodden

Torps legesenter
Strand och uppställnings-
plats för bobiler, med tillgång 
till toaletter som är prydda i 
konst. På plats finns även en 
populär kinesisk  
kiosk och ett  
välanvänd gång-  
och cykelstråk.

Domkirkeodden
Attraktivt lugnt naturområde med gamla kulturminnen
och stora grönområden. Bra tillgänglighet till Mjøsa. Finns
badplatser, strand, brygga, bukt för båtar, restaurang,
museum och bra träningsmöjligheter. Här finns
Domkirkeruinerna och Hedmarksmuseet.

Ridehusstranda 
Strand med bålplats och badbrygga 
med avstigning för båtar och kajaker. 
Tillgång till toalet och parkeringsplats, 
och kort avstånd till mat och dricka.

Martodden 
Grönt område med klätterpark, 
museum, delar av den gamla järnvägen, 
tågvagnscafé med uteservering och 
andra diverse platser för att uppehålla 
sig. Möjlighet för vandring, cykling och 
annan träning på stigarna kring området. 
Begränsad tillgång till Mjøsa, men god 
visuell koppling. 

Furubergstranda
Grönområde med strand 
i grus och möjlighet for 
turgåing.

Mjøsfronten -
Strandsonens  
urbane hjerte  

H A M A R M J Ø S F R O N T E N  H E L H E D S P L A N
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Ridehusstranda 

Koigen

Koigen 
Många grönområden, aktiviteter 
och badmöjligheter. Volleyboll- 
och basketplaner, skatepark, 
utomhusgym, badbrygga, 
lekplats, konst och en ö som 
man kan simma/gå till. Kiosker 
med mat/dryck. Stupetårnet är 
en populär destination. 

Tjuvholmen 
Campingplats, parkeringsplatser, 
båthamn, roddklubb, kiosk, koncerttält, 
café och grönområde. Vintertid används 
parkeringsplatsen för båtar. Området är 
i en utvecklingsfas där det kommer bli 
bostäder och rekreativt område. 

Utvecklingsområde 
Espern/Bane Nor
Utvecklingsområde där det 
kommer bli bostäder och 
rekreativt område. Idag är det 
näringsverksamhet på området.

Åkersvika 
Ett naturreservat med vild natur för fåglar, 
och populärt för fågelskådning. Svag 
åtkomst till Mjøsa, men blir använt som 
fiskeområde. 

Åkersvika

Mjøsfronten

Tjuvholmen

Udviklingsområde 
Espern/Bane Nor

Mjøsfronten
Strandsonens urbana pulserande hjerte, 
en destination som rekreativ mötesplats 
för alla i Hamar som kopplar Hamar 
sentrum ännu närmare Mjøsa. 
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En identitetsskapande 
Helhetsplan

Helehtsplanen skal tydliggöra Mjøsfronten egna platsidentitet 
och samtidigt stärka Hamars överordnade identitet och DNA. 
En plats identiet skapas inte enbart av design och fysiska 
element, men i lika hög grad av dess aktiviteter, människor 
och liv, av historia, nutid och drömmar om framtiden. 
Helhetsplanen tar utgångspunkt i kvaliteter och utmaningar 
från både dåtid och nutid, men blickar framförallt framåt 
för att ange de grundläggande principerna för Mjøsfrontens 
utveckling in i framtiden.

Helhetsplanen är uppbyggd med utgångspunkt i de
teman som finns i Hamars Stedsanalys - Byrom & Byliv, Natur, 
Bygd miljø & struktur - kompletterat med Mobilitet som tema. 
I detta dokumentet visas Helhetsplanen först som en samlad 
plan,  där alla teman är sammanslagna och de viktigaste 
planprinciperna beskrivs, och dyker sedan ner i varje tema 
med principer, referenser och temakort.

Teman i Helhetsplanen:

• Byrum och Byliv
• Rörelse och mobilitet
• Natur - vatten och grönska
• Byggd miljö och bystruktur

wc

wc

BIL

BÅT

BAD

Byrom & 
Byliv

Rørelse & 
Mobilitet

Natur - Det 
grønne & blå

Byggd miljø  
& bystruktur

Urban/grön vardagsplats  
med mix av kommersiella 

och icke-kommersiella 
utbud och ett centralt 

placerat sjöbad
Från workshop med 
Kommunstyrelsen, 

mars 2022

H A M A R M J Ø S F R O N T E N  H E L H E D S P L A N
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Från parkeringsplats...
Mjøsfronten bestod av 70% parkerade bilar 
på “8-metersplatet” 

Foto från 2012

...till mötesplats
Med Strakstiltaken är förändringen redan igång! 
Hamar närmar sig Mjøsa och Mjøsfronten blir en 

pulserande rekreativ mötesplats 

Foto från 2021
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Strandgata

Helhetsplan
för Mjøsfronten

En sammenhængende gang- og 
cykeltur langs Mjøsa, fra Torp 
til Åkervika og videre

Väg med motortrafik

Adgang for leverans/
utryckningsfordon

Fotgängarstråk

Fotgängare/cyklister

Havnepromenaden

Träd

Siktlinjer

Ankomstplats

Vattenaktivitet (feks Kabelbana, KOK) 
- symbolisk placering

Korttids-/flexparkering

Zon för cykelparkeing

Tunnel

Ny tunnel

Exempel på aktiviteter

Upplevelse/destination

Historia, mat och kultur vid Heidmanns gate
Matkultur, forskning, utställningar och café 
på Heidmanns gård och i området omkring. 
Skultur/konst i hagen och materbjudanden 
som också serverar Koigen

Hamarbadet
Attraktivt och aktivt badområde med en urban 
badbrygga ut på Mjøsa - med olika badmöjligheter 
(bastu, badbrygga, vinterbad, bassänger) för alla 
och för hela året. På land en stor öppen plats 
med varierade uppehållsmöjligheter och plats för 
sportbanor och fysisk aktivitet i bakkant.

Havnepromenaden 
Kajkanten utformas som en sammanhängande 
kajkant brygga att promenera, slappna av eller 
bada ifrån som på vissa stället breddas, går ut 
i vattnet eller trappas ner
Gång- och cykelprioritet langs Mjøsfronten.

Plazan - Strandsonens hjerte!
Mjøsas mest dynamiska plats, för permanenta och 
tillfälliga materbjudanen och helårsaktiviteter för alla 
användargrupper. Överlappande aktiviteter för olika 
åldrar. Ny ikonisk byggnad(-er) med inspiration och 
lärdom från Strakstiltakets paviljonger. Nedtrappning 
mot vattnet runt om hela pladsen.

Båd- og bilkultur på Havnetorget 
Vigtig ankomstplads til Mjøsfronten - Torgplads 
med helhetlig utfromning och opdatered version 
af korvkiosken og service til gæstehavnen. 
Biladgang på torgets och gåendes vilkår, plads til 
udstilling og servicelokal koblet til gjestehavnen 
og Kabelbanen

Havnehagen
En produktiv park med planteringar, bär, fruktträd och 
experimentiell stadsaodling. Lite vilt, lummigt - en 
tystare plats där man kan ta en paus, men också 
delta i odlandet. På markedspladsen i bakkant 
hålls återkommande ”bondens egen marked”, 
vintagemarknade o. dyl. 

Jernbanebrygga
Undangömd badbrygga med liten bar/café i 
paviljong eller Temabyggnadens bottenvåning. En 
sammanhängande promenad längs Mjøsa är viktig 
och bör byggas ut runt den befintliga byggnaden. Ett 
nytt färjeläge på området är under utredning, vilket 
kommer att påverka framtida programmering. 

Skibladner Brygge 
Mulighed at sidde og opholde sig på bryggen, 
kigge på båder, nyde den flotte vy eller vente på 
bådeturen 

En välkomnande gästhamn
Adgang och nedtrappning  til vandet og 
siddemuligheder på nedtrappninger langs hela 
havnen. Faciliteter på Havnetorget og ved Plazan. 

Den samlade helhetsplan för 
Mjøsfronten; Strandsonens 
urbana hjerte och rekreativ 
ikonsik mötesplats. 

!

H A M A R M J Ø S F R O N T E N  H E L H E D S P L A N
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Ensriktad bilkörning för 
att ge bättre plats till 
gång- och cykel

Ny gang - och 
cykel undergang 

Uppgraderad tryggare 
gang - och cykel 
undergang 

Viktig prioriterad forbindelse för gång 
och cykel samt adgang for biltratik 
mot Esbern som begränsas över tid.

Beach

Gräs

Sauna

Heidmanns

Havnetorget Legeplads

Sportbaner

Plazan

Hamarbadet

Havnehagen

Jernbanebrygga

Hamar Gæstehavn

Skibladner Brygge

Havnebad

Shhh..

Wow!

Splash

Ahhh..

Åtkomst för utryckning, 
HC-transport och 
leveranser i bakkant. 
Utformning samt placering 
av HC-parkering ska 
utredas vidare.

HC- & korttids/ 
flexparkering

Marknad, 
HC- & korttids/ 
flexparkering
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Bevegelse & mobilitet

Helhetsplan - summering teman

Byrom & byliv
Strandsonens urbana rekreativa hjärta. Ett 
hjärta med puls. En festplats, vardagsplats och 
helårsplats.

Strandsonens urbana koppling. En viktig del av Hamars 
gång- och cykelnätverk och ankomstplats till och från 
Mjøsa.

Platser för alla användare
• Inkluderande, inviterande och tillgänglig
• Aktivitetstillbud för alla användargrupper
• Aktivitet hela året
• Platser med puls och platser för vila och ro

Mötesplatser
• Överlappande och varierat aktivitetserbjudande som skapar möden 

mellan människor, på tvärs av användargrupper
• Program och byrum som stärker kontakten till Mjøsa och naturen; 

nedtrappning, bad, vattenlek, grönt och sanselig stimulering

Dyrka och utveckla Hamarkultur
• Fokus på mat i alla dess former. Mat som mötesplats
• Badkultur, rekreation, fysisk aktivitet och vila 
• Konst och kultur

Attraktivt att röra sig längs Mjøsa
• Attraktiv, långsam, rekreativ och kontinuerlig promenad längs 

Mjøsa, hastighet på gåendes villkor. 
• Centralt placerad dubbelriktad cykelbana och gångbana 

Stärkta kopplingar till Hamar centrum
• Upprustning av undergångar med förbättrad tillgänglighet för 

gående och cyklister.
• Vidareföring av de historiska byaxlarna i planen
• Attraktiv ankomst från vattnet - turbåt, färja och gästhamn med 

förbättrad service

Plats för gång och cykel - ökad tillgänglighet och trygghet 
• En plats prioriterad för gående och cyklister. Biltrafik minimeras 

och parkering (HC-parkering undantaget) utfasas över tid 
• Fokus på tillgänglighet för alla och året om med universell 

utformning
• Trygga förbindelser om aftonen 

s.16 s.24

H A M A R M J Ø S F R O N T E N  H E L H E D S P L A N
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Natur - det grønne & blå Byggd miljø & bystruktur
Mjøsas möte med byn. Från grått och hårt till 
blått och grönt. En sinnlig plats i samklang 
med naturen.

Strandsonens nya WOW! där Hamar byplan möter 
Mjøsa och nya ikoniska identitetsmarkörer skapas

Upplevelserik kontakt med vattnet 
• Mjøsa är närvarande var man än är på Mjøsfronten  
• Vattenkontakt i fokus  - nedtrappning, bryggor, badmulighet, vatten 

på land, dagvattenhantering, båtuthyrnign,

Urban Hamargrönska; hager, alléer och park
• Grön upplevelse i olika former som stimulerar sanser
• Grön Hamar- identitet med historiska hager, vidareföring av alléer, 

bevaring av befintliga träd, parkmiljöer
• Biologisk mångfald og nya hållbara lösningar

Sinnenas plats
• Rik sinnlig stimulans - doft, syn, känsel, hörsel
• Blommor, ätbara växter, odling 

Kvadraturen möter Mjøsa
• Förlängning av kvadraturens linjer i byrumsdesign, kopplingar och 

organisering av program
• Bevara siktlinjer och artikulera kvadraturens gator med speciella 

händelser när de möter Mjøsa, exempelvis med bryggor eller visuella 
målpunkter

Ikonisk arkitektur med Hamar identitet
• Ikonisk innovativ byggnadsarkitektur och identitetsmarkör med Hamars 

DNA och hög arkitektonisk kvalitet. Möjlig historisk placering av badhus
• Flexibla lösningar som fungerar för olika aktörer och förändras över tid

Byrumselement som identitetsmarkörer
• Brygga, bad och nedtrappning som blir nya identitetsmarkører för 

Strandsonen 
• Byrumsinventar - rubusta som ger stor flexibilitet i användning och 

samtidigt styrker identitet för delområden. 

s.30 s.36
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Strandsonen 
Byrom & byliv

 » Mjøsfronten - Strandsonens 
urbana rekreativa hjärta

Mjøsfronten skall vara den del av Strandsonen som bidrar till 
att stärka Hamar som Innlandets urbana hjärta och samtidigt 
för naturupplevelsen av Mjøsa närmare byen. Mjøsfronten ska 
vara en inkluderande destination för alla - både Hamarsinger og 
besökare - och vara tillgänglig för alla brugere.  

 » Ett hjärta med puls 
Mjøsfronten skall bidra med puls och byliv till Strandsonen. 
Längs Strandsonen finns många olika typer av lugna gröna 
miljöer med natur, småhusmiljö, historiska miljöer och 
kulturlandskap. Centralt finns de mer urbana platserna; 
Mjøsfronten där kvadraturen möter Mjøsa och Espern där ny 
bebyggelse kommer att möta vattnet. Det ger därför mening att 
Mjøsfronten är den mest programmerade längs Strandsonen 
som, även om det inom området även finns plats för lugn, så 
finns det också platser som ”kokar av liv”, en kvalitet som 
uppskattats mycket under Strakkstilltaken.

 » Vardagsplats, festsplats och 
helårsplats

Mjøsfronten skall också bidra till att stödja visionen om Hamar 
som ’5-minuters byen’ och bli en rekreativ plats för både boende 
och verksamma inom 5 minuters gång- eller cykelavstång. Men 
Mjøsfronten skall också vara en plats för fest och events, en 
urban rekreativ plats där man kan ägna sig åt olika aktiviteter, 
vara social eller bara slappa.  En plats som används till vardags 
både dag och afton och över hela året. 

16 Gehl — Making Cities for People

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

H A M A R M J Ø S F R O N T E N  H E L H E D S P L A N



Hamar Flyplass

Hamar stasjon
B

B

B

B

B

B

B

B
B

B

B

B B

B

Ridehusstranda 
Boliger med hager och 
promenadrute med pauser for 
ophold langs vegen. Strand med 
brygge, bålplass og mulighet for 
avstigning med båter og kajakker

Domkirkeodden
Destinasjon for hele 
regionen - kultur 
och rekreation, med 
badebrygger, gamle 
kulturminner og en 
attraktiv bukt for båter

Vikingskipet
Regional destination - 
eventliv, marknader

Stasjon

Stupetårnet
Badliv med fokus 
på äldre børn

Koigen
Børnevenligt bad og leg, 
med flere sportplanner, 
skatepark, treningsplats, 
badebrygge, stupetårn

Tjuvholmen  Planerad 
rekreativ miljö som nu har 
campingplass på sommaren, 
båthavner, roklubb, kiosk, 
café konserttelt, restaurant 
med mere

Strandgateparken
Leg

Espern utviklingsområde
Planerat boligområde med 
bolig och viksomhetsliv, i dag 
er det næringsvirksomhet på 
området

Leg & aktivitet 
Äventyrsplats

Torps legesenter
Uppställningsplats för husbilar, 
båtplatser, café Torp och kiosken 
Monsen, som är öppen året runt.

Furubergstranda
Grönområde med strand i grus och 
möjlighet för turgåing

Martodden
Grønt naturområde med 
klatrepark, café og flere 
oppholdssteder. Kulturhistoria 
med gamla jernbanemateriale 
och jernbanemuseét

Åkersvika
Naturreservat for 
fugler og blir mye brukt 
til fugletittning og fiske

Mjøsfronten  
Strandsonens urbana rekreativa 
hjärta. Ett hjärta med puls. 
En festplats, vardagsplats och 
helårsplats.

Café & 
strand

Kulturfunksjon

Lekeplass/grønt rom med 
lekemiljø

Sport & idrettsanlegg

Parker & grønne områder

Skog

Jordbruk

Plejehjem

Skole

Indkøb/handel/matbutik

Lokalsamfunn/kirke
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Strandgata

4.

5. 6.

7.

2.

3.

1.

Mjøsfronten ska vara Strandsonens urbana rekreativa 
hjerta. Ett hjerta med puls. En vardagsplats, festplats 
och helårsplats.

 » En plats för alla 
Mjøsfronten ska vara tillgänglig för alla brugere, oavsett vem man är eller 
var man kommer ifrån - en inkluderande och inviterande plats. För att skapa 
en låg tröskel för att deltaga ställs höga krav på att designen ska göras 
öppen (utan hegn eller andra avgränsningar), på tillgänglighet och universell 
utformning och på att ett program inte dominerar eller hindrar en mångfald 
av aktiviteter. Det skall finnas en balans mellan tydligt programmerade 
platser (som ytor för sport, uteservering, sittplatser, lekplatser) och platser 
som är öppna för spontana, icke-organiserade aktiviteter. För att många ska 
kunna röra sig fritt och spendera tid krävs generösa och robusta platser, 
exempelvis längre nedtrappningar, stora gräsytor för uppehåll och pic-nic 
och generösa dimensioner längs vattnet.

 » Mötesplatsen i fokus
Mjøsfrontens aktiviteter ska skapa möten mellan människor och möjliggöra 
för fler människor att komma närmare Mjøsa. Genom att överlappa 
aktiviteter möts människor på tvärs av användargrupper. Exempelvis 
kan olika typer av och prisklasser på mattillbud locka olika användare. 
Med lekytor och icke-kommerciella sittplatser i närheten kan café- och 
restaranggäster, barnfamiljer och dom med medhavd pic-nic spendera tid på 
samma plats.

 » Dyrka och utveckla Hamarkultur 
Platserna på Mjøsfronten är programmerade för att utnyttja existerande 
kvaliteterna på platsen, komplettera Strandsonen och stärka Sentrum. 
Konst, kultur och historia samlas kring Heidmannska gården med nära 
förbindelsen till Stortorget, kulturhuset och axen upp till Domkyrkan. Det 
urbana hjärtat med mat och ophold i fokus ligger mest i centrum, med 
vattenkontakt, utsikt och bra solläge. Platsen för utveckling av en urban 
badkultur med sjöbad, bryggmiljö, strand på land och nedtrappning, ligger 
placerad där det finns god plats för bad utan konflikt med båttrafik och större 
ytor på land för strandhäng och spontanlek.

Mjøsfronten
Byrom & byliv 

6.

5.

Mjøsa hyllas! Båt- och søen tar plats och 
kopplas samman med byen på ett lekfullt sätt. 
Havnebadet blir en destination för alla i byen.

En plats för historie och Hamar- och 
Mjøskultur.

En mötesplats dit det är lätt att ta 
sig till fots och på cykel, både som 
destination och där man springer på 
vänner när man cyklar förbi. 

Plats för olika typer av liv längs vattnet, 
att vara med många människor och att 
kunna vara ensam eller med få.

Mycket som händer, aktiviteter och ett spännande och 
varierat matutbud. Möjlighet att ta med mat eller köpa. 

H A M A R M J Ø S F R O N T E N  H E L H E D S P L A N
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Strandgata

Mjøsplazan
Hjärtat!
Aktiviteter för stora 
och små, tillfälliga och 
permanenta
Intensivt och spännande 
med kommersiella och 
icke-kommerisella 
alternativ - sittplatser 
som kan användas av 
båda
Nedtrappning mot 

Hamarbadet
Badmöjligheter 
för alla, vattenleg, 
spring, solbad 
Aktivt även på 
vintern med f.eks. 
vinterbad, sauna, 
kallbadhus
(markering viser 
zone for havnebad)

Strandfronten
Åbent areal for ophold
Kluster synergi - sport/
grill/picnic/närhet till 
Sjøbad
Solbad
Grill

Havnehagen
Beplantning, 
fruktträd, rekreativt, 
sansestimulering, 
farverikt, fjärilar, 
fåglar och insekter 
och testbed for urban 
matproduktion och 
odling i samarbejde 
med Heidmanns 
matkultur

Jernbanebrygga
KOKs virksomhed byggs videre på med 
sauna, bad från brygga, lunchrestaurang/
café i bottenvåningen på existerande 
byggnad eller i paviljong (eller i växthus) 
vid vattnet. Lite undangömt och “rough”.

Sportsbanerne

Strandfronten

Beachen

Skibladner brygge

Heidmanns
Havnepladsen

Mjøsplaza

Lekparken

Hamarbadet

Havnehagen

Jernbanebrygga

Markedspladsen

Gæstehavnen

Gästhamnen 
Plats att sitta och se på båtarna
Nedtrappning mot vattnet
Servicefunktioner (toalett, 
dusch) finns på Havnepladsen Sportsbanerne

Stor variation af sport for 
blandede aldrer
Indhold utreds videre og skal 
komplettere tilbudet på Koigen
Utegym

Markedspladsen
Flexibelt areal inramat av 
fruktträd. Återkommande 
marknader för lokal mat eller 
genbrug på den gröna flex/
korttidsparkeringsplatsen

Skibladner Brygge
Ankomst Skibladner 
+ kultur + 
uteservering + 
legende skulptur

Havnepladsen
En vikgtig ankomstplats! 
Från Koigen, från byn och 
med båt. Korvkiosken byts 
ut till en ny kiosk med 
gästhamnsfunktioner 
integrerat. 

Heidmanns gård/Høyensalsparken
Kulturliv, historisk fortelling, interaktiva 
skulpturer kring Heidmannsgata 1
Matkultur - restaurang, café i hagen. 
Forskning inom matkultur.

Lekparken
Lekplats med båttema, 
mycket grönska och 
lekfulla natur- och 
vattenelement i nära 
anslutning till matställen 
på Mjøsplaza
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Heidmanns gård/
Høyensalsparken
Kulturliv, historisk 
fortelling, interaktiva 
skulpturer kring 
Heidmannsgata 1
Matkultur - restaurang,
café i hagen
Institution och forskning 
indenfor matkultur

Skibladner Brygge
Ankomst Skibladner + 
kultur + uteservering + 
legende skulptur

Havnepladsen/Hamar 
brygge
Ankomst fra Koigen, 
byn og med Skibladner, 
bilkultur, korvkiosken,
service til gæstehavnen

Lekparken
Lekplats med båttema, 
mycket grönska och 
lekfulla natur- och 
vattenelement i nära 
anslutning till matställen 
på Mjøsplaza

Mjøsfrontens hjärta!
Plazan - Helårsaktivitet  
med mat i fokus - 
mång olika typer av 
opholdspladser, pic-nic, 
puls, häng, musik. 
På beachen kan man 
sitta med fötterna i 
sand med närhet både 
till plazan och badet. 

1.

2.

3.

4. 5. 6.

7.

4.

7.

8.

9.

9.

9.

10.

7.
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Byrom
 och Byliv 

- inspiration 

Havnehagen
Beplantning, fruktträd, rekreativt, 
sansestimulering, farverikt, fjärilar, 
fåglar och insekter och testbed for urban 
matproduktion och odling i samarbejde med 
Heidmanns matkultur

Årtidernas marknad 
Återkommande marknader för 
lokal mat eller genbrug på den 
gröna flex-parkeringsplatsen

Jernbanebrygga
KOKs virksomhed 
byggs videre på med 
sauna, bad från brygga, 
lunchrestaurang/café
i bottenvåningen på 
existerande byggnad 
eller i paviljong (eller i 
växthus) vid vattnet. Lite 
undangömt och “rough”.

Hamarbadet
Olika typer av bad, plats till spontan 
lek och sport, fysisk aktivitet, 
gräsmattor att sprida ut sig på

1.

2.

3.

4.

5.
6. 7.

8.

9.

11.

11.

14.

14.

15.

15.

16.

18.

18.

18.

16.

17.

17.

17.

12.

12.

13. 13.

13.

10.
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Livet vid Mjøsa 

- inspiration 

Möten

- tem
a

Att röra sig längs och vara med vattnet är det 
mest centrala för Mjøsfronten. Vattnet ska göras 
tillgängligt för alla användare att njuta av och 
det ska finnas en rik variation av möjligheter för 
hur man kan röra sig längs med, ta sig ner i eller 
spenderar tid vid vattnet. Här är några exempel på 
hur nedtrappningar, bryggor, uppehållsmöjligheter 
och upplevelser vid vattnet kan se ut. 

Havnepromenaden
Skibladner brygge

Havnetorget

Gästhamnen

Mjøsplazan

Havnebadet

Havnehagen

Jernbanebrygge
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Strandsonen 
Bevegelse &  
Mobilitet 
 » Mjøsfronten - Strandsonens 

urbana koppling
Offentlig tillgång ska finnas längs hela Mjøsa. Stor del av 
rutten längs Strandsonen går längs skog och strand men 
längs Sjørfonten komemer man till en urban kant med 
nedtrappningar, bryggmiljö, bad- och hamnfunktioner. 
Mjøsfronten erbjuder generösa ytor där många får plats att 
strosa, vistas och promenera längs vattnet.

 » En viktig del i Hamars 
cykelnätverk

Mjøsfronten är i Mobilitetsstrategin definierad som en 
viktig del i Hamars cykelnätverk. Detta visar på ett behov 
av smidig genomfart på cykel, kopplad till Koigen och 
vidare ut till Espern. 

 » Ankomstplats från Mjøsa
Mjøsfronten skall bli en central ankomstplats för olika 
typer av båtar - både färjetrafik och gästhamn. Nya 
servicefunktioner vid befintlig kiosk och närhet till 
mattillbud skapar en attraktiv ankomst från Skibladner 
brygga, färgetterminal och gästhamn. 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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Sti i kulturmiljö

Skogssti i natur 
langs vandet

Ridehusstranda 
Promenadrute med pauser for 
ophold langs vegen, med god 
koppling till vattnet og sentrum 
via gång og cykelsti

Koigen
Sti langs Koigen. Grus. 
Direkte tilgang til Mjøsa.

Tjuvholmen  
Biler, bobiler og 
parkeringsplasser 
dominerer. Mye asfalt.

Espern (utviklingsområde)
Sti ved siden av stasjonen, 
planerad bro till Espern

Undergang till 
Vikingskipet

Domkirkeodden
Sti i kulturmiljø. 
Naturlig grunn. Det er 
mulig å nå vannet over 
hele odden. Området 
brukes mye gjennom 
alle årstider

Torps legesenter
Det går att ta sig hit med bil, båt 
och att stå med husbil , samt finns 
det kombinert gang og cykelsti

Furubergstranda
Naturstier med turgång 

Martodden
Skogssti langs vannet i grus. 
Populært joggeområde.

Gangsti

Mjøsfronten  
Strandsonens urbana koppling. En viktig 
del av Hamars gång- och cykelnätverk 
och ankomstplats till och från Mjøsa.

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.
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Tillrättalägg för cykelparkering och -servce 
inom dedikerade område vid huvudstråk

Grön, flexibel korttidsparkering (med träd och på 
genomtränglig yta) kan användas till event

Tillgänglighet och valmöjlighet är i prioritet, 
vintertid som sommartid

Trygga och attraktiva gångar med 
konst, aktivitet och GC-prioritet i och 
omkring undergångarna

Den centrala kopplingen har gott 
om plats för gående och cyklister 
och plats för aktivitet längs vägen

Mjøsfronten 
Bevegelse &  
mobilitet

2.

1.

3.

Mjøsfronten ska vara Strandsonens urbana koppling.  
En viktig del i Hamars cykelnätverk och ankomstplats 
från Mjøsa.

 » Attraktivt att röra sig längs Mjøsa 
Mjøsfronten är del av en kontinuerlig, attraktiv och rekreativ förbindelse 
längs hela Mjøsa, med generösa ytor tätt på vattnet och med god plats för 
många att gå, cykla och vistas. Utformingen av förbindelserna ska skapa 
tydlighet i vem som rör sig var, exempelvis genom materialbyten, och om 
det är en långsam rekreativ rörelse (som längs vattnet, där cyklister rör 
sig långsamt på gåendes villkor), eller snabbare hastighet (som längs det 
centrala stråket med separerad dubbelriktad cykelförbindelse). Universell 
utformning säkras med tillgänglighet till alla centrala funktioner. God 
belysning och koncentration av kvällsaktiviteter bidrager till trygghet om 
kvällen. 

 » Stärkta kopplingar till Hamar centrum 
De historiska byaxlarna vidareförs som tydliga gång- och cykelkopplingar ner 
till Mjøsa från sentrum. Existerande kopplingar under järnbanan förbättras 
med mer plats för gående och cyklister och görs mer inbjudande exempelvis 
med belysning och konst. I förlängningen av Håkonsgata rekommenderas en 
ny undergång för gång och cykel. 

 » Tillgänglighet och trygghet; en gång- 
och cykel plats

Gående, cyklister och andra som rullar fram - sparkcyklar, rullatorer, 
skateboards, trehjulingar, barnvagnar - är i prioritet på Mjøsfronten. 
Biltrafik minimeras och persontrafik stoppas mellan gästhamnen och 
Viktoriaundergången. Tillgänglighet för leveranser, utryckningsfordon och 
HC-transport sker i bakkant mot järnvägsspåren. Parkering utfasas över tid 
och korttidsparkering på Mjøsfronten placeras och utformas där den utgör 
minsta möjliga barriär. 

H A M A R M J Ø S F R O N T E N  H E L H E D S P L A N

26 Gehl — Making Cities for People



Tjuvholmen

Koigen

Strandgateparken
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Strandgata

Existerande placering av 
gästhamnen behålls men kan 
ändras i designprocess

Möjligheter 
att komma ut i 
vattnet placeras i 
siktlinjernas axlar

Skibladner som 
ankomstplats!
Plats för 
turistturer och 
drop on/drop off 
för båttrafiken 
på Mjøsa

Jernbanebrygga 
utvidgas för att skapa 
en sammanhållen 
havnepromenad, mot 
Tjuvholmen och vidare.  
Färjestopp kopplad till 
stationen utreds inom 
detta område

Korttids-P
för båtar på insidan 
av Skibladner

Hurtigruten - primära stråket
Den centrala kopplingen har cykelstig 
i båda riktningar, god plats till gående 
och en stig för löpning 
Svingande utformnings som ger plats 
för cykelparkering, bänkar, etc, längs 
vägen.
Generösa mått - ska utredas vidare.

Søpromenaden 
Kajkanten längs hela området 
tillrättaläggs som en 
sammanhängande brygga att gå, 
uppehålla sig vid och komma ner till 
vattnet från 

Körbart för 
utryckningsfordon, HC-
transport och leveranser 
i bakkant

Ny tunnel!

HC- & korttids/ 
flexparkering

HC- & korttids/ 
flexparkering

Parkeing 
Koigen

Körbart på 
fortgängarnas 
premisser

Enkelriktad trafik i 
tunneln alternativt 
bilfritt utreds

Beroende på hur stor 
uträtningen av jernbanen blir 
kan aktiviteterna på Mjøsfronten 
påverkas

Rekreativ promenad 
längs vattenkanten 
fortsätter mot 
Koigen

Förhållanden för gång 
och cykel förbättras i 
Victoriaundergången

Viktig koppling mot 
Esbern. Fortsättning 
av dubbelriktad 
cykelbana och 
gångbana. Biltrafik 
utredes för volymer 
och mulighet för 
enkelriktad väg.

Attraktivare undergångar 
till stan (genom t.ex. konst, 
aktivitet, breddning)

Väg med motortrafik

Väg för leverans/utryckningsfordon

Fotgängarstråk

Fotgängare/cyklister

Promenad längs vattnet

Färjetrafik

Siktlinjer

Korttidsparkering/Flex

Cykelparkering

Tunnel

Ny tunnel

1.

2.

3.

3.

Havnetorget

Plazan

Hamarbadet

Havnehagen
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Cykelparkering och service 
Cykelstråket på Mjøsfronten ska vara 
tydligt utmärkt och integrerat med 
cykelnätverket i Hamar. Cykelparkering 
markeras tydligt och placeras vid 
strategiska platser, omkring entréer och 
noder, på området. 

Cyklar eller går - självklart!
Cykeln ska vara det självklara och enklaste 
sätter att komma till Mjösfronten på. Det 
ska vara lätt att stanna på cykeln och ha 
cykeln med, om man möter någon man 
känner eller får lust att delta i en aktivitet.

Utformingen av förbindelserna 
skall skapar tydlighet i vem som 
rör sig var, exempelvis genom 
materialbyten, gröna element 
eller inventar som saktar ner 
farten, trafikseparering eller ej. 

Cykling längs huvudstråket
Dubbelriktad, separerad 
cykelbana längs det centrala 
stråket och gott och plats 
för gående, löpare, barn på 
sparkcyklar etc.

Tillgänglig och indikativt 
längs hamnpromenaden 
och på andra platser
Utformning och material  
tillgängliggör att det 
är lätt att ta sig fram 
i rullstol och med 
barnvagn. Cyklar är 
tillåtna men designen 
indikerar att det är en 
långsam, rekreativ 
rörelse som gäller, på 
gåendes villkor. 

1.

1.2.

3.

4.

H A M A R M J Ø S F R O N T E N  H E L H E D S P L A N
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Det grønne og blå 

- inspiration 

Det grønne og blå 

- inspiration 

Tjuvholmen

Koigen

Strandgateparken

Stortorget Triangelparken

Østre Torg

Hamar Stasjon

Storhamargata
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Strandgata

Wayfinding och belysning
Lekfull eller identitetsstark belysning, 
skulpturer eller konst - längs stråk, 
på platser, vid undergångar - kan 
dels bidraga till att skapa områdets 
identitet, dels förenkla wayfinding och 
öka tryggheten på området

Ta sig fram på hjul
Plats både till att ta sig fram och 
leka med rullskridskor, sparkcyklar, 
skateboards

2.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

9.

9.

9.

8. 8.

8.

8.

4. 3.

1.
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(1)(1)

Strandsonen 
Natur - det grønne  
& blå
 » Mjøsfronten - Strandsonens  

möte med byn 
Strandsonen erbjuder rika naturupplevelser, från vild natur till 
urbana platser. Här kan man uppleva parkmiljö, kulturmiljöer 
och naturreservat med rikt djurliv och platser som Koigen 
med ytor dedikerade för sport. Mjøsfronten bidrar med att 
ge Strandsonen et t urbant möte med Hamar by. Till Hamar 
by bidrar Mjøsfronten med att få både natur och Mjøsa mer 
närvarande i det urbana.
 

 » Från grått och hårt till blått och 
grönt

Det gröna är - precis som den kontinuerliga promenaden längs 
Mjøsa - ett sammanhållande grepp längs hela Strandsonen. 
Gröna miljöer och gröna inslag, om än av mer urban karaktär, 
ska genomsyra Mjøsfronten och vara med till att stärka 
förbindelserna både på tvärs och längs med. Den skiftande 
karaktären på de gröna upplevelserna kommer att bidra till en 
helhetsupplevelse av natur och vatten.

 » Helårsplats med naturen
Strandsonen förändras över året och erbjuder rekreation både 
på vinter och sommar. Vid Mjøsfronten skall det arbetas aktivt 
för att skapa en plats som är aktiv hela året, genom ett årligt 
eventprogram men framförallt som en plats som är anpassad 
till årstidernas skiftande naturupplevelse. Detta är exempelvis 
vattnets olika tillstånd, vattennivån som ändras, färger som 
förändras och platser som skiftar rumslig karaktär över året.

1. 2.

4. 5.

6. 7.

3.
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FurubergetFuruberget

Natur- eller rekreativ 
destinasjon (eksempel)

Parker, grønne anlagda områder, 
sport og idrett

Skog

Åkerlandskap

Åpen fastmark

Grønne boligområder

Alléer (eksempler)

Kulturlandskap

Naturreservat og 
fågelområde

Ridehusstranda 
Strand og tursti. Lett å 
bade fra stranda.

Koigen
Strand- og rekreasjons-
område. Grussti, gressplen, 
trær og gang- og sykkelsti.

Tjuvholmen  
Tjuvholmen skal utvikles som 
rekreasjonsområde med utvidelse 
av båthavn og bevaring av 
grøntområder, og med en moderat 
utbygging mot Hamarbukta 
(Sentrumplanen)

Espern (utviklingsområde)
Det vil bli grøntarealer
mellom bygningene, i tillegg 
til en promenade langs 
vannet

Domkirkeodden
Store grøntområder 
med lett
tilgjengelighet til 
Mjøsa.

Torps legesenter
Badstränder, med mye grönt runt 
om. 

Furubergstranda
Grusstrand og mye grønt og mulighet for 
turgåing  

Martodden
Skogssti i natur langs vande, 
klætring i träd, begränsad 
tillgänglighet till Mjøsa

Mjøsfronten  
Mjøsas möte med byn. Från 
grått och hårt till blått och 
grönt. En sanselig helårsplats i 
samklang med naturen.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
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Mjøsfronten 
Det grønne & blå

Existerande träd bevaras och allékänslan omkring isär det 
centrala stråket förstärks genom att nya träd planteras

Grönska integreras i olika former 
längs stråk och på platser

Vatten stimulerar sansene och uppmuntrar till lek - skapa 
möjlighet för vattenaktivitet även på land genom att ta fram det 
historiska bekkeløb
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3.

5.

4.

7.6.

2.

Robust grön miljö för picnic, spontan lek 
och sport och olika typer av uppehåll

1.

Mjøsfronten är där Strandsonen möter byen. Här ska vi 
gå från grått och hårt till blått och grönt och skapa en 
helårsplats där naturen och byn är i samklang.

 » Upplevelserik kontakt med vattnet -  
i, vid och på land

Mjøsfrontens plats vid Mjøsa skapar en unik potential för oförglömliga 
upplevelser av vattnet. Vattnet skall vara huvudattraktion på platsen 
- närvarande var man än är på Mjøsfronten. Hamar ska vara Mjøsbyn 
och badbyn för alla. Därför måste mötet med vattnet ske på olika 
sätt; genom god fysisk kontakt med vattnet, med nedtrappningar och 
flytande element som möjliggör att vistas nära vattnet, fiska eller sätta 
i kajaker, genom olika badmöjligheter och miljöer med bryggor, och 
möjlighet att hoppa, klättra och leka i vattnet. På land finns vattenspel, 
lek med vatten och uppsamling av regn. Att vattennivån sjunker under 
vintertid tas i beaktning i design och tillgänglighetsanpassning. Rutten 
längs Mjøsa är tillgänglig året runt och platser för vinteraktiviteter, så 
som isfiske, vinterbad och bastu, prioriteras. 

 » Urban Hamargrönska -  
sansenes plads

Mjøsfronten ska gå från att vara en grå och hård plats till en plats som 
är grön och blå - en urban men varm sanselig miljö som stimulerar alla 
sanser. Park, blomster och inspiration av de historiska hagene blandas 
med urbana trädalléer, kasser för urban odling och strandkaraktär 
med sand och bryggor. Befintliga träd bevaras och kompletteras. 
Hantering av dagvatten och insatser för att skapa biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster ska integrerade i platsens utformning och lösas 
genom design och helhetslösningar som berikar identiteten.

Plats till olika sätt att komma 
ner till, komma i, spendera 
tid  vid och uppleva vattnet.

1. 1. 2.
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Tjuvholmen

Strandgateparken

Stortorget Triangelparken

Østre Torg

Hamar Stasjon

Storhamargata
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Strandgata

5.
Grön skulpturmiljö 
runt Heidemannsgate

Picknickbord ner 
mot vattnet

Uteservering i 
hagemiljö

Heidmanns Park

Havnehagen

Lunden - 
lekplats i park

Koigen Ön skapar 
genomfart av 
vatten

Brygga fjernes

Att öppna upp bekkeløbet som går 
genom Strandgateparken och ut 
på Mjøsfronten ger möjlighet för 
vattenelement för lek, konst etc. vid 
Plazan och lekplatsen

Möjlighet för 
vattenlek/element 
på Havnepladsen

Flextidsparkering 
utformas som en 
grön plads

Skibladner  
Brygge som en plats 
att komma ut och 
uppleva vattnet ifrån

Det gröna 
promenadstråket 
fortsätter mot Koigen 
och vidare

Det gröna 
promenadstråket  
fortsätter mot 
Tjuvholmen och vidare

Havnebadet 
(placeras i denne zone)  
Urbant badbrygga med badmöjlighet för 
olika användargrupper. Utformas som 
destination för vinter och sommarbad.

Havnehagen
Tätare grönt, 
parkkänsla 
med fruktträd, 
produktiva lommer, 
plantekasser och 
experimentiell 
dyrkning. Sanselig 
stimulering, mer 
stilla och plats för 
djur och insekter. 

Årstidernas marknad på 
grön flextidsparkering 
med med fruktträd

Den centrala gröna kopplingen 
Huvudstråket upplevs som en 
grön koppling - från Havnehagen 
till Heidmanns Park - som löper 
genom hela området, med olika 
stark grön karaktär längs vägen 
(ex. allékänsla, längs grönt 
parkrum, genom park)

Havnebad

Gräsbanor och 
blandat program för 
sport för alla åldrar

Gräs
Brygga för solbad

Sand 

Nedtrappning

Nedtrappning

Nedtrappning där 
gästhamnen möter 
Plazans liv

Kvällssol

Förnimmelse av att 
Strangateparken fortsätter 
ner mot vattnet
Förstärks med grön karaktär 
i och omkring tunnlar

Gröna inslag 
på Plazan

Möjligheter att 
komma ut på 
Mjøsa placeras i 
siktlinjerna

Intim badvik
Kok

Bevaras 
och förstärk 
utblickarna mot 
Mjøsa från byn

Natur- eller rekreativ 
destinasjon (eksempel)

Parker

Vattenkant/Gångzone

Strand

Gräsmatta

Nedtrappningar

Siktlinjer

Visuell koppling till grönområden

4.

7.

3.

2.

1.

1.

1.

Mjøskanten
Längs hela kanten till 
Mjøsa finns ett generöst 
areal med en stor variation 
av upplevelser och 
möjlighet att komma nära 
vattnet med nedtrappning, 
bad, byggemiljöer och ytor 
för promenad och vistesle.

6.

Vattenlek  
vid bekkeløbet 
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Det historiske bækkeløb
Ved at åbne bækkeløbet op 
kan man skabe vandleg i 
området mellem legepladsen 
og plazan. Fontän, låg 
bassäng..

En plats för alla
I Köpenhamn är byens strand och hamnbad 
den plats som har störst variation i 
användargrupper när det gäller ålder, 
kön och etnicitet. Man kan således säga 
att strand och hamnbad är några av 
Köpenhamns mest demokratiska rum, som 
ger alla användare lika möjlighet att njuta 
av dess rekreativa kvaliteter.

Skybrydsikkring
Hårdgjorda ytor (torg, parkeringar, 
vägar, feks Havnepladsen) görs 
genomträngliga för att skapa ett 
mjukare intryck och släppa igenom 
regnvatten

Havnehagen
I Havnehagen är det grönt och 
lummigt, med plats till ro och 
stimulering av sansene, kombinerat 
med experimentiell och involverande 
dyrkning

5. 6.

1.

4.

4. 4.

2.

3. 3.

3.
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Upplevelser av vattnet
Strandpromenaden designas för olika typer av 
aktiviteter, för stilla och sociala stunder, för 
olika användargrupper och årstider
Bad fokuserat vid havnebadet men möjliggörs 
längs hela bryggan genom nedtrappningar och 
stegar. Olika möjligheter att sitta längs bryggan.

Urban grönska längs 
havnepromenaden
På passande ställen kan träd 
och planteringar, möbler, 
lekelement etc. integreras med 
havnepromenaden. 

10.

10.

7.

7.
8.

8.9.
9.

1.

4.

Det grønne og blå 

- inspiration 

2.

3.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

6.

5.
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Strandsonen 
Bystruktur och  
byggd miljö
 » Mjøsfronten - Strandsonens 

nya WOW! 
Längs med hela Strandsonen finns många ikoniska platser 
- historiska och moderna - som exempelvis Domkirkeudden, 
Vikingaskippet, Esperns industrimiljö. Mjøsfronten 
kompletterar dessa och blir Strandsonens nya ”Wow!”. 

 » Nya identietsmarkörer
I ’Stedsanalysen’ definieras ett antal byggnader och 
platser som ”identitetsmarkörer”. Identitetsmarkörer är 
inte bara klassiska landmärken utan kan defineras av 
olika aspekter, så som exempelvis historia, arkitektoniskt 
uttryck, byrumsinventar och/eller en speciell miljö. Som 
komplement till existerande identitetsmarkörer ska det som 
byggs nytt på Mjøsfronten vara vår tids nya ikoner - i form av 
anmärkningsvärda byggnader, miljöer och aktiviteter. 

 » Mötet mellan kvadraturen och 
Mjøsa

Det finns en tydlig bykant där kvartalsbyen slutar och 
landskapet öppnar sig mot Mjøsa. Kvartalsstrukturen 
genomsyrar Hamar sentrum och etablerar tydliga 
riktningar och visuella siktlinjer mellan sentrum och Mjøsa 
som bevaras, förtydligas och föras vidare på Mjøsfronten.

1. 2.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

3.
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Vikingskipet

Boliger

Industri og kontor

Ridehusstranda 
Villamiljö möter Mjøsa

Koigen
Volleyballbane, 
basketballbane, skatepark, 
utendørs trenings-
apparater, badebrygge, 
stupetårn, lekeplass, 
grillplass, utendørs kunst

Tjuvholmen  
Tjuvholmen skal utvikles 
som rekreasjonsområde 
med utvidelse av båthavn og 
bevaring av grøntområder, 
og med en moderat 
utbygging mot Hamarbukta 
(Sentrumplanen)

Espern (utviklingsområde)
Bane Nor bygger nye bydelen på Espern 
og den ytre del av jernbaneområdet skal 
oppleves som en moderne, grønn og 
attraktiv bydel med en tydelig identitet 
knyttet til industrihistorien, og en god 
kobling mot Hamar sentrum

Domkirkeodden
Området kjennetegnes 
ved gamle kulturminner, 
restaurant og museum

Torps legesenter
Kiosk, café, toaletter med kunst 
på fasad og möjlighet att stå med 
husbil

Furubergstranda
Foodtruck og tidligare et café

Martodden
Klatrepark, gammel togvogn 
omgjort til en Café med stor 
platting for uteservering på 
baksiden av klatreparke, samt 
jernbanemuseet

Mjøsfronten  
Strandsonens nya WOW! där 
Hamar byplan möter Mjøsa och nya 
ikoniska identitetsmarkörer skapas.

Villor

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
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Mjøsfronten 
Bystruktur och 
byggd miljö

1. 2.

2.

KOKs bastu - en destination 
hela året runt - ersätts med 
en permanent version av hög 
arkitektonisk kvalitet.

Skapa en stark identitet omkring 
vattenfronten och hamnpromenaden med 
materialval och inventar av hög kvalitet.  

Skulpturer och ljuskonst som 
identitetsmarkörer och attraktioner. 
Bild: ASAS arkitekter. 

Strakstiltakens höga kvalitet står som inpirartion 
för kommande permanenta tiltag.

Utforma stadsrumsinventar längs strandpromenaden och 
det centrala stråket så att de uppmuntrar till spontan lek och 
rekreation samt bidrager till wayfinding och trygghet.

3.

4. 5. 6.

Mjøsfronten ska vara Strandsonens nya WOW! 
där kvadraturen möter Mjøsa med nya ikoniska 
identitetsmarkörer av hög kvalitet.

 » Kvadraturen möter Mjøsfronten
Mjøsfronten lyfter fram och för vidare kvadraturen - Hamars 
historiska byplan. Kvartalsbyns axler och skala genomsyrar platsens 
plangrepp och förs vidare in i planen genom etablering av stråk och 
placering av program. För att ytterligare artikulera siktlinjerna finns 
möjlighet att skapa speciella händelser där axlarna möter Mjøsa, 
exempelvis genom utbyggnad av bryggor, badhus (som exempelvis 
kan placeras i sitt historiskt läge ute på pir) eller genom platsbildning, 
skulpturer och utsiktspunkter.

 » Ikonisk arkitektur med  
Hamaridentitet

Existerande historiska miljöer, element och byggnader på Mjøsfronten 
ska lyftas fram och det nya som byggs ska bli vara vår tids nya ikoner,  
som en del av Hamars rika mångfald av identietsmarkörer. Detta 
betyder att höga krav ska ställas på kvalitet på arkitektur,  
design, funktion, materialval och hållbarhet. Kvaliteter som  
är typiska för Hamars DNA och framgångsrikt användes i  
Strakstiltaken, som träkonstruktioner, naturmaterial och  
den lekfulla “sydenstämningen” ska föras vidare in i den  
permanenta designen. Extra fokus på kvalitet är viktigt  
för ny bebyggelse på Plazan men också i materialval och 
stadsrumsinventar längs hela Mjøsfronten. Byggd miljö  
ska vara utformat på ett flexibelt så att det fungerar för  
olika aktörer och över säsonger. 

Låt det gamla badhuset inspirera 
till nya byggnader och upplevelser 
ute på vattnet.

H A M A R M J Ø S F R O N T E N  H E L H E D S P L A N
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Tjuvholmen

Koigen
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Strandgata

1.

2.

Sjøbadet - 
utomhusbad på 
struktur i vattnet, 
ger identitet till 
området som 
offentlig plats och 
byggd struktur av 

Kok

Möjlighet att komma 
ut till vattnet placeras 
i siktlinjerna 

Nedtrappningar mot 
vattnet
Av olika form 
längs med 
havnepromenaden 
men med en samlad 
identitet i material- 
och färgval

Havnepromenaden
Kajkanten utformas som en 
sammanhängande kajkant 
brygga att promenera, 
slappna av eller bada 
ifrån som på vissa stället 
breddas, går ut i vattnet 
eller trappas ner

Havnekiosken
Ny version av 
korvkiosken, 
identitetsskapande 
paviljong med god 
arkitektonisk kvalitet
Lätt mat, glass, kaffe, 
kombineres med 
servicefaciliteter til 
gästhamnen, så som 
toalett, dusch och 
information

Kabelbanan
Framtidig flytt utreds för 
en god central placering 
så att den kan samexistera 
med andra funktioner och 
möjliggöra sjöbad centralt 
på Mjösfronten.
Markerad placering är 
generisk men visar hur 
serviceutbudet i hamnen kan 
användas 

Søpaviljongerne
Nr. 1 identitets-
skapande byggnaden 
längs Mjøsfronten. 
Hög arkitektoniska 
kvalitet med inspiration 
från de fina kvaliteter 
från strakstiltaken.
En blanding av 
funktioner, inom mat 
och dryck, fysisk 
aktivitet, musik i en 
eller flera paviljonger. 
Möjlighet att spendera 
tid under alla årets 
säsonger. 

Zone for placering af 
ny Havnekiosk

Zone for placering af 
Søpaviljongerne

Tunnlarna 
- trygga, inbjudande 
entréer till 
Mjøsfronten

Ny tunnel utformas 
generöst och 
inbjudande - en ny 
entré till Mjøsfronten

På sikts kan byggnaden 
på Jernbanebrygga få 
en funktion/-er som 
bidrager til livet i och 
karaktären på området

xxxx boliger under 
utveckling øster om 
Mjøsfronten i områden 
xxx, xxx og xxx

Jernbanebrygga 
utvidgas för att 
möjliggöra en 
sammanhållen 
promenad langs Mjøsa 
samt ge nye bad- och 
uppehållsmöjligheter

Området omkring 
Heidmanns gård är 
identitetsmarkörer 
som bör lyftas fram och 
offentliggöras

Havnepromenaden

Zon för nedtrappning mot vattnet

Zon för nedtrappning mot vattnet

Zon för havnebad

Byggnad som identitetsmarkör, 
existerande och nya 
Byggd struktur ut i vattnet, ex. pir, 
brygga, bad, flotte

Uppgraderad existerande tunnel

Ny tunnel

Flytande funktion, placering ska 
utredas 

3.
6.

4.

5.

Nedtrappning

Nedtrappning

Konst/skulptur med ljus 
ger identitet och vägledning 
längs huvudstråket

Bänkar och möbler av 
olika form längs hela 
hamnpromenaden

Den karakterisktiska 
kvartalssturkturen 
sätter ramarna för var 
nya byggnader och 
ikoniska offentliga 
platser placeras på 
Mjøsfronten

Skulptur och/eller 
ljuskonst på land 
och i vattnet
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Det byggda förstärker upplevelsen av att vara nära Mjøsa 
Nya paviljonger och byggda strukturer på Mjøsfronten 
ska ta en närmare och bidrager till nya upplevelser och 
olika upplevelser av vattnet. Det ska finnas plats till det 
spektakulära och iögonfallande, men också till det mer 
undangömda och lite mer “rough”.  

Ett varierat erbjudande för uppehåll  
- till alla och för hela året
Det ska finnas både stadsrumsinventar som 
är lekfulla och sticker ut men också “helt 
vanliga bänkar”, med goda förusättningar 
för alla att sitta bekvämt och spendera tid. 
Med rätt placering och utformning bidrager 
stadsrumsinventaren även till vinterlivet på 
Mjøsfronten. 

Strakstiltaken inspirerar!
De olika paviljongerna har varierad utformning 
och materialval, vilket skapar dynamik, men 
visar alla på vikten av hög arkitektonisk och 
materialmässig kvalitet, också på det tillfälliga.

1.

1.

2. 2.

3. 4.

6.
5.

7.
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Byggstruktur  

& byggd m
iljö 

- inspiration 

Havnekiosken
Ny version av pølsekiosken med 
faciliteter for gästhamnen. Utformas 
som något som sticker ut - en liten 
men robust arkitektonisk pärla - och 
ger karaktär till havnepladsen. 

Naturmaterial - mjukt, hållbart och inbjudande - 
längs havnepromenaden
Trä och naturmaterial är genomgående längs 
hamnpromenaden, trots olika funktioner, 
utformningar och användningsområden

10.

8.

8.

9.

9.

8.
1.

2.

3.

4.

6.

5.

10.

11.

11.

12.

12.

7.
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Identitetsskapande byutvecklingsprocess  
- “Hamarmetoden”   
God byutveckling kräver en framgångsrik process. Strakstiltak 
och andra tillfälliga projekt ska genomsyra utvecklingen av 
Mjøsfronten och driva en lärande- och identitetsskapande 
process som bygger på involvering, användarevaluering 
och testande. Ett WOW! på Mjøsfronten skapas inte bara i 
designprojektet, utan minst lika mycket i det vi gör redan nu.

 » Lärande process med fortsatta 
strakstiltak

Mjøsfronten ska forsätta utvecklas processorientera,t med fortsatt 
stark satsning på strakkstilltag och tillfälliga åtgärder som evalueras av 
användarna så att goda lösningar förs vidare i permanenta lösningar. Genom 
att nya lösningar (processer, program, fysisk utformning) testas i stakstiltak 
kan Mjøsfronten dessutom bidraga till att hitta innovativa lokala lösningar på 
globala problem. Olika aktörer bör involveras och bjudas in att bli medskapare 
av identiteten och livet på platsen. Utväxling med aktörer inne i sentrum (som 
exempelvis samarbetet med matkvartalet under strakkstilltaken) skapar 
variation och stärker helheten. Fortsätt även att arbeta med involvering av 
användare under olika utvecklingsskeden och använd lärdomarna om olika 
användares upplevelser till att evaluera hur platsen och tiltagen används.

 » Innovativ byutveckling
Framtidssäkra planen genom att möjliggöra adaption av ny kunskap och 
innovationer under utvecklingen. För att vara hållbar behöver platsen både 
fungera adaptivt och preventivt. Planera för kontinuerligt lärande genom 
evaluering och modifiering efter varje utvecklingsetapp. 

 » Flexibilitet och föränderlighet
För att säkra både robusthet och skiftande användning under året och dygnet 
ska det i konkretisering och utveckling av landskapsplanen   definiera vad som 
är fast inventar och vilka platser som har flexibel aktivitetet. En eventkalender 
över hela året skapar förutsättningar för återkommande events, så som som 
lördagsbasar, årtidernas marknad, julmarknad, Mjøsspelet och musik.

Strakstiltaken!

En lärande process
Testa inte en gång utan flera, mät och 
evaluera efter varje liten intervention 
och låt lärdomarna inspirera den 
vidare utvecklingen och de permanenta 
lösningarna.

Det är av största vikt att fortsätta att 
proritera genomförande av strakstiltak 
och andra typer av tillfälliga projekt, 
som sätt att testa implementering 
av nya utvecklingsfaser, evaluera 
användandet och upplevelsen för att 
sedan kunna adaptera landskapsplanen.

Testa
En lärande 

process

Vidareutveckla

Mät

H A M A R M J Ø S F R O N T E N  H E L H E D S P L A N

42 Gehl — Making Cities for People



43 Gehl — Making Cities for People



gehlpeople.com


