
IDE / KONCEPT 

Ideen bag projektet er at skabe et boligområde med 
gode blandede boligtyper, hvor muligheden for et 
stærkt socialt liv og et godt fællesskab kan danne 
ramme om mange forskellige menneskers liv.

Projektet tager udgangspunkt i karreen som 
element til fortætning i områder der ellers udeluk-
kende er bebygget med småhuse. Men i stedet for 
at ignorere det omkringliggende landskab og de 
småhuse der findes omkring byggeriet, deformeres 
og tilpasses karréen ud fra en række forskellige 
parametre. På den måde kommer byggeriet til at 
fremstå som en samling skulpturelle elementer 
med interessante og inspirerende rumligheder. 

Udgangspunktet er et rationelt byggeri i en stram 
ramme, men de skrånende tagflader, afskæringer i 
forhold til ganglinjer og en indpasning i landskabet 
transformerer den klassiske karre til en struktur der 
er fuldstændig indpasset på netop denne grund. 

Samtidig er konceptet så generisk at det fint kan 
anvendes på andre grunde i byen, hvor de konkrete 
forhold der vil påvirke karreen i en anden retning, 
og hvor udtrykket dermed vil blive anderledes. 

 INDPASNING I LANDSKABET OG BYEN 

Bebyggelsen bliver en helt særlig typologi for 
Hamar, og et byggeri i pagt med naturen, der både 
socialt, klimatisk og økonomisk bliver et helt 

igennem bæredygtigt byggeri. 

Hamar er en by med et forholdvis lille centrum og 
et relativt stort opland. Ønsket om at fortætte i om-
råderne omkring byen er til at forstå. Men samtidig 
er det vigtigt at det sker på en måde, så en ny og 
tættere struktur passer sig ind i den omgivende be-
byggelse med småhuse, og at naturen får mulighed 
for at spille en særlig rolle. På den måde kan man 
både bo bynært, i et byggeri med et stærkt socialt 
sammenhold og naturen lige udenfor døren. 

I centrum af Hamar giver det god mening at 
fortætte med deciderede boligkarréer. Her findes 
allerede en klar og tydelig kvartalsstruktur, som det 
giver god mening at bygge videre på. Men når man 
kommer lidt væk fra centrum og ud i de omkringlig-
gende kvarterer, vil en fortætning med traditionelle 
kvartalsstrukturer virke for dominerende. Placeres 
eksempelvis en almindelig lukket karre i op til 4-6 
etager på et skrånende terræn midt i et område 
domineret at villaer, vil den virke meget voldsom. 

Men kvartalsstrukturen har også tydelige fordele: 
- en rationel struktur, der kan indeholde mange 
boliger, og et klart defineret gårdrum, der giver 
mulighed for et semiprivat område for beboerne.

Ideen i dette projekt er at kombinere kval-
iteterne fra kvartalsstrukturen med kvaliteterne 
fra småhuskvarteret,  og samtidig lade naturen 
komme helt tæt på. 
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ET SKULPTURELT MEN RATIONELT BYGGERI

En række forskellige parametre er med til at ud-
forme bebyggelsens ydre. Dermed opnås et skulp-
turelt udtryk, spændende rumligheder og mulighed 
for stor variation I boligtyper. Udgangspunktet er 
rationelt, men de mange afskæringer, skrånende 
tagflader og landskabelige rum, sikrer en meget 
høj grad af variation I bebyggelsen og giver plads til 
flere forskellige typer af boliger. 

DET SAMLENDE LANDSKAB 

Et vigtigt element I projektet er den landskabelige 
behandling og det hiraki der opstår mellem de for-
skellige uderum. Bebyggelsen bygges op omkring 
et samlende landskabeligt strøg, der løber på tværs 
af højdekoterne og danner rammen for bebyggels-
ens naturlige mødesteder. Dette strøg skærere sig 
igennem bebyggelsen, forbinder alle fire karreer 
bliver dermed det naturlige sted at mødes. 

I fodgængerstrøget søger man hen når man har 
lyst til at møde andre mennesker, finde andre børn 
at lege med, eller bare er nysgerrig på hvad der 
sker rundt omkring i bebyggelsen. Fælleshusene, 
der ligger placeres ind mod fodgængerstrøget med 
et element i hver karré kan indeholde en række for-
skellige fællesfunktioner, såsom beboercafe, krea-
tivt værksted, musikrum, diverse lokaler til fællesar-
rangementer osv. På den måde bliver det nemt for 
beboerne at følge med i hvad der sker, og man bliv-
er nemt inviteret indenfor. Fodgængerstrøget er 
det mest offentlige rum i bebyggelsen og vil også 
være her personer fra de omkringliggende kvarter
er naturligt vil trække igennem området. 

Gårdrummene i 3 af de 4 karreer (med undtagelse 
af den nordligste) har en mere privat karakter. Her 
mødes lokale beboere fra det enkelte kvartal, og 
her leger de mindre børn under opsyn af deres 
forældre. I gårdrummet kan der opstå en et min-
dre fællesskab mellem de omkring 40-50 boliger 
der er placeret i hver kvartal. Hvert kvartal har et 
blandet udbud af boliger, så både unge, gamle og 
børnefamilier kan mødes på kryds og tværs.

I et byggeri med stærk social profil, er det vigtigt 
med et privat uderum, hvor man kan opholde sig 
når man ønsker at være mere privat. Alle boliger er 
udstyret med enten en lille privat have, altaner eller 
tagterrasser. 

BÆREDYGTIGHED & BYGBARHED

Byggeriet tænkes gennemført som certificeret 
bæredygtigt byggeri efter høje standarter – både 
klimatisk, socialt og økonomisk. Byggeriet er kom-
pakt og rationelt og umiddelbart relativt ukomplic-
eret konstruktivt. Husene opføres som lavenergi-
huse med høje isoleringskrav. 

Materialemæssigt vil en meget stor del af bebyg-
gelsen udføres i træ. Både i bærende konstruktion-
er, facadebeklædning og indre rumadskilllelser. 

Træ som byggemateriale er det bedste for CO2 
regnskabet, da træet i sin leveltid optager CO2. Alle 
tagflader tænkes udført som grønne tage, der pas-
ser sig fint i det omgivende landskab. 
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STEP 1 - KVARTALSSTRUKTUR
Bebyggelsen er som udgangspunkt opbygget meget rationelt I et 
grid, der sikrer bygbarhed, føringsveje, mulighed for anlæggelse af 
P-kælder osv.  

Orthogonalt på landskabet skæres et samlende landskabeligt 
fodgængerstrøg ned igennem bebyggelsen. Dette binder alle kar-
réer sammen, og skaber en ramme hvor livet I bebyggelsen vil være 
koncentreret.

Blokkene afskæres af flere skrånende plan, der skråner ned mod henholds-
vis grundens hjørner og ind mod bebyggelsens midte. Dermed medieres 
skalaen mellem områdets eksisterende småhuse og de nye blokke. Mod 
bebyggelsens midte nedskaleres bebyggelsen for at skabe optimale vilkår 
og menneskelig skala for det centrale landskabsstrøg. De skå tagflader 
sikrer dagslys til bebyggelsens indre samt de omkringliggende ejendom-
me. 

Småstier på langs af koterne skaber forbindelser på tværs og er med til at 
trække naturen ind I bebyggelsen.

De rektangulære blokke afskæres I forhold til grundgrænser, veje 
og cykelstier. Dette skaber en yderligere tilpasning I området og de-
formerer blokkene, så et mere skulturelt udtryk opnås på bebyggels-
ens ydersider. 

Boliger af flere forskellige typer placeres I de fire karrestrukturer. Ind 
mod de indre fodgængerstrøg placeres forskellige fællesfunktioner.

STEP 3 - TILPAS TOMT, VEJE & KANTERSTEP 2 - DAGSLYS &  MENNESKELIG SKALA

STEP 4 - DET LANDSKABELIGE FODGÆNGERSTRØG STEP 5 - FODGÆNGER- OG SYKELFORBINDELSER STEP 6 - FÆLLESHUSE



Felles Hus

Private Haver
Balkonger

Tak Terrasse

Sykkel Parkering

Winter Garden

Felles Gårdrum

Nøkkeltall arkitektkonkurranse
Ankerhagen, Hamar 

Arealer mv \ delområder 1 2 3 4 5 Totalt

BTA Bolig 4464,97 4598,99 3967 2965,9 1866,7 17863,56

BTA fellesfunksjoner 155 205 159,4 206,8 266,2 992,4

BTA over bakken 4620 4804 4126 3173 2133 18855,96

BTA Garasje / kjeller 1260 1399 1487,5 678 706 5530,5

Total BTA 5880 6203 5614 3851 2839 24386,46

BRA bolig (u balkonger) 3642,63 3746 3188,53 2447,1 1496,9 14521,16

T-BRA bolig (inkl beregnbar del av balkong/svalgang) 4064,13 4180,9 3606,13 2769 1697 16317,16

BRA fellesfunksjoner 140 186,3 144,9 188 242 901,2

T-BRA over bakken 4204,13 4367,2 3751,03 2957 1939 17218,36

BRAs bolig (sum av leilighetene) 3964,07 4180,9 3298,98 2709 1697 15849,95

Antall leiligheter 45 50 48 37 23 203

Type 1: Nyetablerere & Eldre (50-70m2) 7 11 12 9 7 46

Type 2: Standard Leilighet (80-120m2) 7 4 8 4 5 28

Type 3: Hjørne Leilighet (80-120m2) 8 10 9 8 3 38

Type 4 Tak Toppen Leilighet (70-110m2) 9 14 11 12 6 52

Type 5: 2-Etasjes Leilighet (90-120m2) 14 11 8 4 2 39
Sum i prosent 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Antall p-plasser (vist) 47 53 54 25 29 208
Snittstørrelse leiligheter 88,1 83,6 68,7 73,2 73,8 78,1

Faktorvurdering
BRAs bolig / BTA bolig 0,89 0,91 0,83 0,91 0,91 0,89

BRA o bakken/ BTA o bakken 0,91 0,91 0,91 0,93 0,91 0,91

BRAs bolig /BRA bolig (u balkonger) 1,09 1,12 1,03 1,11 1,13 1,09

MFUA krav ift oppgitt/vist
Park+tun+torg 2669,11 2181,1 2344,56 3595,32 1559,86 12349,95

Gårdshager 1118,25 1082,3 938,2 1150,6 520,2 4809,55

Takhager 96 120 96 120 72 504

Balkonger 382,8 435 408,9 313,2 200,1 1740

Oppgitt/vist felles uteopphold terreng/lokk 4266,16 3818,4 3787,66 5179,12 2352,16 19403,5

m2 MUA per Bolig 95 76 79 140 102 96

% BRA 16% 17% 15% 12% 8% 67%

25700 m

BLOKKENS FUNKTIONER 

Den enkelte karré er bygget op med flere forskellige 
boligtyper. Dette betyder at mange forskellige typer 
mennesker kan bo her. Der er små enkle og billige bol-
iger til unge eller enlige ældre og der er melllemstore 
boliger der eksempelvis passer til et par. Derudover 
findes flere forskellige typer, såsom hjørnelejligheder, 
specielle taglejligheder samt rækkehuse i 2 plan. 

Den rationelle opbygning giver mulighed for at have 
p-kælder under alle fire karréer. De anlægges i en ret-
vinklet under bebyggelsen med indkørsel direkte fra 
henholdsvis Stafsbergvegen og Brennbakkvegen. Der 
beregnes ca 1 fast p-plads pr bolig. Yderligere biler 
tænkes som delebiler der deles mellem beboerne i be-

byggelsen. P-arealet er forberedt til ladestationer, så 
alle på sigt har mulighed for at få en elbil.

Cykelforbindelserne går direkte ind til gårdrummene, 
hvor der er mulighed for at sætte cyklen i et af flere 
cykelskure. Cykeltrafikken tænkes at spille en central 
rolle I Ankerhagen, hvor de nye cykelveje i området 
skaber gode forbindelser til og fra centrum. 

Alle boligerne har adgangsvej fra de indre gårdrum. På 
den måde bliver det nemt at møde de mennesker der 
bor i samme karré og man ledes naturligt dagligt igen-
nem gårdrummet. Enkelte af boligerne som eksempel-
vis en del af rækkehusene deler et glashus foran bol-
igerne, der fungerer som kombineret adgangsrum og 
vinterhave. 

KVARTALSTRUKTUREN

BOLIGTYPER & AREALER

BLANDEDE BOLIGTYPER INNGANG & FLOW PARKERING & SYKLER

ANKOMST AD RINGGATA

TYPE 1:
 NYETABLERE & ELDRE

TYPE 4: 
TAK LEILIGHET

TYPE 5:
2 ETASJES LEILIGHET

TYPE 2:
STANDARD

TYPE 3: 
HJØRNE LEILIGHET
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VARME FELLESSKAPER I EN KALD TID
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ETAPPE 2

KVARTAL 1

ETAPPE 3

FELLESSKAPER I GÅRDRUMMET

FASER 
Bebyggelsen kan eksempelvis deles i 3 faser. I fase 1 etableres den 
nordligste og den sydligste af karréerne. 
Størstedelen af det grønne fodgængerstrøg etableres ligeledes i 
denne fase, så bebyggelsen er bundet sammen fra starten af. 

I Fase 2 afsluttes bebyggelsen på grunden med de 2 resterende 
karréer samt en udbygning omkring det eksisterende hus på mod-
satte side af Brennbakkvegen. Dermed fremstår bebyggelsen fær-
dig og spiller nu fint sammen med de omkringliggende småhuse. 

Ønskes en yderligere fortætning i området, kan en 3. etape eta-
bleres. Her kan flere småhusområder rundt om bebyggelsen ind-
lemmes i bebyggelsen og nye kvartalsstrukturer opstår. De sam-
menhængende fodgængerstrøg på tværs føres igennem de nye 
bebyggelser og det landskabelige strøg udbygges så det forbinder 
hele området. 
 
Med dette projekt vil Hamar på en gang få et spektakulært, socialt 
attraktivt og bæredygtigt byggeri, der kan sætte nye standarter 
for fortætning af byen og realiationer til naturen. 
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