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Du skal få en dag i mårå 



Velkommen til en kronologisk vandring mot 
universell utforming av Hamar by’s uterom. 
 
•Torggata  (”gågata”) 
•Triangelen 
•Strandgata  
•Veilederen for universell utforming av Hamar sentrum 
 



TORGGATA (GÅGATA) 
OPPRUSTING AV TORGGATA I 1994 – STARTEN PÅ EN VANDRING MOT 
 UNIVERSELT UTFORMET HAMAR SENTRUM? 

Foto: Hedmarksmuseets fotoavdeling 



 
•Tilgjengelighetsstandard fra 1990-tallet. 
 
•Starten på satsing på sentrum. Glød og samarbeid!  
 
•Politikere, gårdeiere og Hamar kommune i samarbeid i 
 styringsgruppe og om finansiering  
 
•Rådet for funksjonshemmede aktiv bidragsyter i arbeidet 
 
•Prioritet for myke trafikanter langs Torggata,  
 kryssende trafikk med vikeplikt 
 
•Ikke kjøring i gata på dagtid. Eget gågatereglement  
 som ble politisk vedtatt. 
 

•Blindeforbundets tilgjengelighetspris!!! 



•Ledende elementer  av overflater   
•Store skiferheller, kantsteinlinje  
•Ikke kunstige ledelinjer 
•Trafikkregulering  

Foto: Øyvind Holmstad 



Helårsperspektiv: Snøsmelting i fortau og vinterføre i midtfeltet 
Begge soner i bruk 

Foto: MD, Svein Magne Fredriksen 



Ikke alt blir som planlagt og forventet…. 

Foto: Finn-Åge Løvlien 

http://www.h-a.no/nyheter/Debatt/tabid/93/Default.aspx?articleView=true&ModuleId=19351


TRIANGELPLASSEN 
”Plass istedenfor gate” 
 
•Visker vekk gateløpet og     
fjernet naturlig ledelinje 
 

• Kunstig ledelinje for 
bedre orientering.  
 
•Overgang til resten av 
gågata 
 
•Benker 
 
•Vannrenne 
 
•Mur 
 
•Tregruberister  

Illustrasjon: Hamar kommune 



Foto: Ellen-Marie Jensen Dobloug , Hamar kommune 



Foto: Ellen Marie Jensen Dobloug, Hamar kommune 



STRANDGATA 
•Ombygging av Strandgata forholdt seg til nytt lovverk  
 
•Pilotprosjekt. Vedtak i kommunestyret, hva betyr det i HK? 
 

• Roller:  
FUNKISRÅDET og ressursgruppe UU som rådgivere -> sterkere 
fokus i prosjektet – påminnelser om igjen og om igjen.  
Statens vegvesen som prosjekteier. 
Hamar kommune som gjennomfører 

 
•Løpende dialog, brosjyre om UU i butikker og befaringer 
 
•Suksessfaktor: Gårdeiere – motivasjon til å delta. Kunnskap og 
modning. Nyttig med gode ambassadører som kan snakke til sine egne 
for å delta 
 
•UU-krav i overgangen mellom inne og ute er uklart – gode løsninger 
forutsetter samarbeid med gårdeiere om ramper og inngangspartier 
 



STRANDGATA 

Foto: Statens vegvesen.      Situasjonen i 2009 



MÅL I PLANPROSESSEN FOR FORPROSJEKTET AV STRANDGATA 

 

•Bidra til en positiv utvikling av sentrum. Ved å ruste opp Strandgata, vil man 
kunne skape et attraktivt miljø for forretningsdrivende og handlende.  
 
•Heving av de estetiske og miljømessige kvalitetene 
 
•Ta vare på de gamle trærne i parken 
 
•Å gjenskape paradegaten inspirert av tidligere tiders uttrykk  
 

•Bedre trafikksikkerheten 

 

•Vektlegge hensynet til myke trafikanter 

 

•Bygge universelt utformet 

 
•Tilfredsstillende trafikkavvikling 
 
•Vitalisere Strandgateparken 



Strandgata i Strandsoneplanen fra 2003 
 
Denne ga en av de viktigste premissene for å oppnå en god UU: 
5 meter bredt fortau!! 

Illustrasjon: Strandsoneplanarbeidet, Hamar kommune 



Inspirasjon fra den spede begynnelse av prosjektet: Paradegaten anno 1917 

Foto: Hedmarksmuseets bildearkiv 



Viktig prinsippdiskusjon nr. 1: tverrsnitt 

Skisse: Norconsult as 



Viktig prinsippdiskusjon nr.2: kryssløsning 





Valgt løsning 



Viktig prinsippdiskusjon nr. 3: systematikk for forståelse og lesbarhet 





Foto: Marit Thobiassen Strande,  
Hedmark fylkeskommune 



Foto: Rakel Berg, ASAK Miljøstein as 



Utfordringer 

•Fargeprøver granittstein 
 
•Oppdragelse av brukere 
 
•Vilje til snøsmelt 
 
•Vilje til rampebygging 
 
•UU i byggefasen 
 
•Overganger ute- og inne 

Foto: Rakel Berg, ASAK Miljøstein as 





Vi definerte viktige målpunkter 
Fant deretter prioriterte strekninger 





Hamars byplan 

•Tegnet av ingeniør Røyem i 1848 
 

•Karakterisert av strengt regulerte  
kvartaler avbrutt av torg og plasser 
 
•Langgatene tilnærmet parallelt med 
Mjøsas Strandkant 
 

•Tverrgatene med utsikt mot Mjøsa 
 

•Kvartalenes tilpasning til 
landskapet løses gjennom 
trekantformede kvartaler og torg 
 

•De knekte hjørnene på 
bygningskvartalene og de 
tilsvarende linjene i gategulvet, er 
karakteristiske for Hamars byplan 
 
 

Hamars byplan er på et overordnet 
nivå et godt svar på et tydelig og 
enkelt lesbart sentrum. 



Soneinndeling 
 
•Tilpasningsfelt 
•Ferdselssone 
•Møbleringsfelt 

For lesbarhet og orientering er en 
gjenkjennelig soneinndeling i 
gatesnittet viktig 
 
Et typisk gatesnitt er symmetrisk og 
bør bestå av tilpasningsfelt mot 
vegg, en ferdselssone, et 
møbleringsfelt og en kjøresone.  



 
 
 
 
 







Plass og høydeproblematikk på hjørnet av kvartalet 

Foto: Anne Midtveit, Hamar kommune 



Ved utforming av torg og plasser må det velges løsninger tilpasset hver enkelt 
situasjon 
 
Som hovedregel bør naturlig leding tilstrebes ved bevisst bruk av belegg, 
møblering og belysning 
 
Kunstige ledelinjer kan være et supplement til naturlige ledelinjer ved behov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DRIFT 



BYGGEFASER 


