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INNLEDNING
Prosessen med utarbeidelse av ny byplan er godt i gang. 
Byanalysen er et sentralt dokument som del av dette 
planarbeidet og skal bringe fram faktabasert kunnskap for 
å utarbeide en bærekraftig og framtidsrettet byplan. 

Byanalysen er et redskap for å gi bedre forståelse av byens 
egenart, historiske utvikling og framtidsmuligheter. Analysen 
vil synliggjøre kvaliteter i byen som vi bør ta vare på for 
framtida, og peker samtidig på utviklingsmuligheter, hva  
vi bør utvikle videre og hvor vi har et potensiale i  
byen vår. Sentrale føringer for byplanarbeidet videre er 
oppsummert i eget kapittel. 

En stedsanalyse kan utformes på ulike vis. Denne fokuserer 
på bykjernen og byrommene, og er derfor gitt betegnelsen 
byanalyse. Analysen er basert delvis på metoder fra 
«realistisk»- og «kvalitativ analyse», men tar også for seg 
de temaene som har hatt størst fokus i byplanarbeidet 
så langt i prosessen. Noen av temaene er oppdatering av 
informasjon i stedsanalysen for Elverum fra 1999.  

Når en ny byplan skal utarbeides vil det hele vegen være 
behov for å bringe fram mer kunnskap. Analysen tar ikke 
for seg alt, men setter fokus på sentrale tema i byplanleg-
gingen.   

Byanalysen vil bli lagt til grunn både ved utarbeidelsen av 
byplanen, samtidig som den også vil benyttes direkte inn i  
saksbehandlingen ved planprosjekter og større bygge-
prosjekter. Den er kunnskapsbasert og synliggjør hvorfor 
ulike hensyn bør tas. 

Analysen synligjør at byen Elverum har gode muligheter 
for en framtidsrettet og bærekraftig byutvikling innen-
for foreslåtte føringer. Byen er godt rustet og har et stor 
potensiale i forhold til hva som er sentralt for å lykkes 
med å utarbeide en god plan for å møte framtida.

Avgrensning av bykjernen i analysen
Hovedfokus i byanalysen er sentrumskjernen. Avgren-
sning av bykjernen er viktig i forhold til plassering av ulike 
funksjoner og ikke minst for å sette høyere krav til gater og 
uterom innenfor «bykjernegrensen». I analysen er avgren-
sningen av bykjernen i Leiret uendret i forhold til vedtatt 
samfunnsdel. Grunnet målsetning om utvikling av Vestad 
til ny bydel er bykjernen utvidet med arealene på Vestad 
nord omkring skysstasjonen, samt det nærmeste arealet sør 
for riksvegen. Det er i dette området det vil være mest 
aktuelt med sentrale funksjoner og bybebyggelse bygd i 
kvartaler. 

I bykjernen skal det bygges urbant og være høy kvalitet på 
nye gater og byrom, bebyggelsen skal plasseres inntil for- 
tauene og parkering skal primært etableres i kjeller. Sentrale 
fellesfunksjoner og hovedtyngden av service- og handel, 
unntatt plasskrevende næringer, skal lokaliseres innenfor 
denne for å bygge oppunder liv og aktivitet i bykjernen. 
Dette er en oppfølging av mål for byutviklingen fra  
kommuneplanens samfunnsdel: «tydelig avgrenset 
bykjerne med gode byrom». 

Kartet til på siden til venstre viser den nye avgrensingen 
som byanalysen har som fokusområde.
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Byens historie
Byutvikling handler om å se langt fram, men det er også 
viktig å se seg tilbake. Når man planlegger framover er  
det viktig å vite hvor man kommer fra, og vite hva det er 
som er bakgrunnen for at byen ser ut som den gjør i dag.  
Det handler om identitet og tilhørighet, og om å vite hva det 
er som er spesielt med nettopp vår by. Det er viktig å vite 
hva det er som gjør Elverum til Elverum, slik at vi kan ta 
vare på den identiteten selv om byen vokser og utvikles.

Alt fra enkeltbygninger og bygningsmiljøer til gateløp og 
elementer som bruer og minnesmerker kan være med på 
å gi byen og enkeltvise byrom sin identitet. Det er derfor 
viktig å se på hvilke slike identitetsskapende elementer 
som bør bevares. Det er også viktig at ny bebyggelse 
tilpasses disse miljøene slik at identiteten består. 

Elverum har ikke vært by lenge, med bystatus først i 1996, 
men stedet har mye historie. Det er gjort flere funn fra 
steinalder og tidlig vikingtid i både bygdene og sentrum, 
men det var først med Grundset mart’n og handel på 
1600-tallet at mer bymessig aktivitet tok til. Bakgrunnen 
for denne handelen ligger i byens plassering og funksjon 
som trafikknutepunkt mellom både øst, vest, nord og sør. 
Sundstedet ved Støa var islagt om vinteren og gjorde det 
mulig å krysse Glomma før bruenes tid. Derfor ble 
Grundset mart’n også holdt på vinterstid - da folk kunne 

komme fra alle kanter av landet, og fra Sverige, til det som 
ble betraktet som det største vintermarkedet i Skandinavia. 
Som viktig trafikknutepunkt fikk Elverum jernbane i 1862, 
og var den andre jernbanestrekningen som ble bygget i 
Norge. Gammelbrua ble da oppført, ment som jernbanebru 
for videre spor til Sverige. Det ble den aldri brukt til, og er 
nå en bru for gående og syklende. 

Forsvar er også en av de viktige grunnene for byens eksis-
tens. I 1675 sto Terningen skanse ferdig, og var en viktig del 
av forsvaret til innlandet og hovedstaden. Den mistet litt av 
sin betydning da Christiansfjeld festning ble anlagt i 1683. 
Christiansfjeld var da en av fire hovedfestninger i landet for 
beskyttelse mot svenskene. Festningen ga utbygging på øst-
siden av Glomma, og dannet grunnlaget for navnet Leiret 
– etter Elverum Leir. Festningen ble aldri angrepet, og ble 
for siste gang lagt ned i 1815. Ved sundstedet ble det også 
opprettet en skanse, Grindalen skanse, også for forsvar mot 
svenskene på slutten av 1600-tallet. Den ble gjenopprettet 
i 1811 til 1814. Terningen skanse i Elverum er et av de mest 
intakte stjerneformete skanseanleggene i Norge fra Napole-
onskrigenes tid, og ble fredet av riksantikvaren i 2014.

Glomma, som ferdselsåre og livsgrunnlag, er en grunnstein 
i Elverums opprinnelse. Den er også bakgrunn for byens 
navn: Alfrheimr, i betydningen hjemmet ved elva.

IDENTITET
KVALITETER:

 f Flere historiske elementer i bybildet

 f Synlig forsvarshistorie med skanser og  
      festningsanlegg fra 1600-tallet

 f Synlig handelshistorie med historiske  
     bygninger som Nysted og Gråberg

 f Synlig historie som trafikknutepunkt, med 
      Gammelbrua og bebyggelse langs gamle  
      ferdselsårer som Gamle Trysilveg

UTFORDRINGER:

 f Bevaring og vedlikehold av eldre  
 bebyggelse

 f Fortetting kan gå på bekostning av  
 eldre bebyggelse  

 f Kvalitet og tilpassing av ny bebyggelse til  
 det eksisterende

FØRINGER:

 f Viktig å ivareta historiske bygninger og  
 miljøer som identitetsskaper i byrom

 f Vurdering av bevaringsverdi og sikring av  
 viktige bygninger og miljøer gjennom  
 byplanarbeid og kulturminneplan

 f Bygge med høy kvalitet og tilpasse  
 til eksisterende bebyggelse i bykjerne
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1

I 1685 kom Christian den femte på inspeksjon, og fikk 
festningen oppkalt etter seg - Christianfjeld festning.

Grundset mart’n ble opprinnelig holdt ved Grundset 
gård. Kartet viser at det i 1878 ble holdt på torget.

Gammelbrua kom i 1862 og var da den eneste 
brukryssingen over Glomma nord for Fredrikstad.

2

3

2

1

Kart over Elverums Leir fra juni 1878
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Epoker
Elverum er en by som vokser, og nye bygninger blir stadig 
en del av bybildet. Side om side med ny bebyggelse finner 
man bygninger fra forskjellige tider og epoker. Bybildet 
forteller på den måten en historie om hvordan byen har 
vokst fram. For eksempel vil de eldste byggene stort sett 
ligge nær hovedferdselsårene for sin tid.

Den første reguleringsplanen for Elverum er fra 1896. 
Før dette bestod sentrum av noen få store eiendommer: 
Gaarder og prestegården på østsiden, og Grindalen på 
vestsiden. Planen fra 1896 viser at det allerede da var en 
vesentlig bebyggelse mellom Gamle Trysilveg/St.Olavsgate 
og Storgata. Bebyggelsen ble organisert i kvartaler og langs 

gater i et mønster som har dannet grunnlaget for Leirets 
kvartalsstruktur. Etableringen av jernbanestasjonen i 1862 
skapte også en sterk framvekst av boliger og industri på 
Vestad under denne perioden. Flere sagbruk og møbel- 
fabrikker ble anlagt, og det ble åpnet flere kaféer og over-
nattingssteder. I dag er området fortsatt et helhetlig miljø 
med flotte bygninger fra starten av 1900. 

I 1924 ble det laget en ny sentrumsplan for Elverum. 
Planen var ambisiøs og viste et stort utbyggingspotensiale 
med bevisst bruk av kvartaler og akser - både i Leiret og på 
Vestad. Det var lagt opp til flotte parkanlegg i Galgeberget 
og ned mot Glomma med strandpromenade. Byggestilen 
fra denne perioden gikk fra å i stor grad være våningshus 
av tømmer, til stilarter som jugend-, drage- og sveiterstil. 
Lundgaard og Korsbakken er eksempler på dette. Slike 
miljøer ligger i stor grad plassert langs de gamle ferd-
selsårene, som Gamle Trysilveg og ved Korsbakken.
Funksjonalismen var også inne i bildet før andre verdens- 
krig drastisk endret byen, med Slakteriet (Gamle Trysilveg 7) 
som et godt eksempel. Det ble gjenoppbygget etter krigen.

Bebyggelsen fra nyere tid har veldig varierende utform-
ing. Det er ofte ønskelig å tilpasse ny bebyggelse til det 
eksisterende miljøet - eller eventuelt fungere som en 
tydelig kontrast, noe som kan være en vanskelig balanse 
å oppnå. Tilpassing til eksisterende bebyggelse handler 
i stor grad om å ikke overdøve identitetsskapende bygg, 
og å bygge i en form og skala som heller gir noe tilbake til 
omgivelsene.  
 
Som “skoghovedstaden” i innlandet, er bruk av tre som 
byggemateriale ønskelig som identitetsskaper. Dette er 
også gunstig for miljøet. Tre bør benyttes alle steder hvor 
tilpassing til eksisterende bebyggelse tillater det. 

 IDENTITET
KVALITETER:

 f Synlig historie i variert bygningsmasse  
 og gatenett

 f Variert bebyggelse som forteller hvordan  
 byen har vokst fram

 f Flere bygg som setter positivt preg på  
 sentrum og skaper identitet

UTFORDRINGER:

 f Tilpassing av nye bygg til eksisterende  
 bygningsmiljø

FØRINGER:

 f Viktig å ivareta historiske bygg som  
 identitetsskaper i byrom

 f Vurdering av bevaringsverdi og sikring av  
 viktige bygninger og miljøer gjennom  
 byplanarbeid og kulturminneplan

 f Bygge med høy kvalitet og tilpasse til  
 eksisterende bebyggelse i bykjerne

 f Bruk av tre som materiale i både fasade og  
      konstruksjon der tilpassing til eksisterende  
      bebyggelse tillater det

1924-planen la
 opp til kvartaler  
og park mot 
Glomma
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OBS! Kartet viser når 
ulike bygninger er 
registrert som først 
tatt i bruk, endringer 
kan ha blitt gjort. Data 
er basert på kommu-
nens database, og 
kan inneholde feil og 
mangler, men gir et 
bilde av hvordan byen 
har vokst fram.

   Tatt i bruk:
         før 1811 

         1811 - 1878

         1878 - 1940

         1940 - 1965

         1965 - 1990

         1990 - 2005

         2005 - 2016

Blant de eldste bygningene i bykjernen finner vi 
Nysted, plassert ved en gammel hovedferdselsåre.

Ved torget ligger moderne bebyggelse side om side 
med det gamle, og forteller om vekst og utvikling.

Et godt eksempel på nyere beyggelse som er tilpasset 
omgivelsene i skala og formspråk.

1

2

3

3

2

1

       Hovedveger ca. 1880

       Hovedveger ca. 1950
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Gjenreisningsbyen
Kongens nei til tyskerne ved Elverum Folkehøgskole 10. 
april 1940 førte til at Elverum ble den første norske byen 
som systematisk ble bombet ned, den 11. april 1940. 
Bombene la leiret i ruiner. Flere personer omkom og hele 
70 bygninger brant ned. Stedet som Christian Krogh i VG 
1898 omtalte som imponerende, med høye og mektige hus 
med søylerader, måtte nå bygges opp igjen. Resultatet er 
et unikt bysentrum med et av de best bevarte og helhetlige 
gjenreisningsmiljøene i Norge.

Til å begynne med ble det satt opp provisoriske brakker, 
og planlegging for gjenoppbygging av byen ble satt i gang. 
Allerede i 1941 var en ny plan klar, ved hjelp av Sverre 
Pedersen og «de brente byers regulering», som flere av 
gjenreisningsbyene ble bygget etter. Denne planen la opp 
til nye kvartaler og gateløp, men ble skrinlagt. Det var ikke 
før i 1946 at en ny plan for byen kom på plass.

Den nye planen gikk mindre drastisk til verks enn den fra 
1941. Det gamle gatenettet ble beholdt, kun med utvidelse 
av gatebredden i Storgata, og bygningene ble plassert på de 
eksisterende eiendommene. Samtidig skulle det nye Leiret 
bli bedre og mer moderne enn før. Det nye Elverum ble 
også utformet mer som by. Bygningene ble plassert med 
langsidene langs gatene, en urban måte å bygge på, og det 
ble innført murtvang. Murtvang betydde at all ny bebyg-
gelse måtte oppføres brannsikkert med mur, noe en kun 
gjorde i byene. Tomtene ble også utnyttet mer rasjonelt, og 
ga plass til flere folk, kontorer og butikker.

Etterkrigsarkitekturen er en form for funksjonalisme 
(funkis) eller modernisme som er mer nedtonet og hjemlig 
enn den var før krigen. Arkitekturen fikk mindre dristige 
former, saltak ble valgt fremfor flate tak og skalaen ble 
mindre. Kanskje var det et behov for å finne tilbake til noe 

mer kjent og varmere enn den kjølige funkisen. Jevn og 
rolig rytme i bebyggelsen var også viktig i etterkrigsarkitek-
turen, og en del av bygningene som ble bygget i Leiret har 
samme skala og dimensjoner som bygningene de erstattet. 

Myter vil ha det til at etterkrigsarkitekturen er et resultat av 
hastverk, materialmangel eller pengemangel. I noen tilfeller 
var materialtilgangen dårlig, og en måtte endre planer, men 
først og fremst er denne arkitekturen et resultat av datidens 
teorier og idealer. Funksjonalismen tar utgangspunkt i 
funksjoner, hva folk har behov for, og former byggene 
deretter. Dette ble rendyrket etter krigen. Gjenreisnings-
byggene i Elverum har også mange detaljer og gjennom-
tenkt materialbruk, som ofte blir glemt. Nye bygg betydde 
en stor oppgradering av standard. I det gamle Leiret var 
gjennomsnittsboligen på 31 kvm. Med gjenreisningsbebyg-
gelsen fikk man, som i Ekren, moderne leiligheter med 3 
rom, kjøkken og eget bad med WC – noe som ikke var en 
selvfølge tidligere. 
 
Gjenreisningsbyen vitner om en slags traumatisk byut-
vikling – det var ingen som ønsket den brutale årsaken til 
utviklingen. Historien om det gjenreisningsbyen Elverum 
er en historie om ødeleggelse, savn og tap, men samtidig 
er det en historie om nybygging og fornyelse. Holdninger 
til denne delen av byen har nok vært preget av historien 
rundt, og mange snakker fortsatt om at «det var så mye 
finere før krigen». Dette er i ferd med å forandre seg, og 
flere har fått opp øynene for det unike bygningsmiljøet. 
Elverums gjenreisningsarkitektur er også registrert i det 
nasjonale NB-registeret hos riksantikvaren, som er en 
database for bymiljøer i Norge med nasjonal kulturhistorisk 
verdi. Og, uavhengig av om man liker den eller ikke, er det 
ikke til å komme unna at gjenrisningsarkitekturen er en 
viktig del av Elverums historie og identitet.  

IDENTITET
KVALITETER:

 f Historisk viktig bebyggelse i bykjernen

 f Kulturmiljø med nasjonal interesse

 f Gjenreisningsarkitekturen er en viktig del  
 av byens historie og identitet

UTFORDRINGER:

 f Tilpassing av nye bygg til  
 gjenreisningsarkitekturen

 f Negative holdninger til  
 gjenreisningsarkitekturen 

 f Vedlikehold og effektiv bruk av bygningsmasse

FØRINGER:

 f Bevare gjenreisningsarkitekturen som  
 identitetsskaper i byen

 f Kunnskapsformidling og holdningsendring  
 til gjenreisningsarkitekturen

 f Gjenreisning som viktig tema i byplanen og  
 kulturminneplanen
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Noe av bygningsmassen fra gjenreisningen er i dag i 
dårlig stand og må vurderes i forhold til bruksverdi.

Gjenreisningsbyggene i Leiret utgjør et helhetlig 
bygningsmiljø, her med Ekren og Rein.

Flere av bygningene har spennende detaljer, som 
dette hjerteformede inngangspartiet.

En annen detalj er dette skiltet, som viser formglede 
og interesse for detaljenes utforming.

Kanskje byens flotteste inngangsparti? Skogbrukets hus. 

4

5

1

2

3

1

2

3

           Gjenreisningsbebyggelse   

4
5
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Landskapsrom
Glommavassdraget er det sentrale elementet i byens 
landskap. Det store landskapsrommet og åpenheten langs 
Glomma binder byen visuelt sammen i et område som det 
ellers kan være utfordrende å orientere seg i - da det i stor 
grad er flatt terreng og tett barskog (taiga) som omringer 
byområdet.  
 
Landskapet har et svakt daldrag i retning nord-sør, og 
landskapsrommene ligger i hovedsak langstrakt parallelt 
med Glomma, som vist i kartet til høyre. 
 
Elvelandskapet på vestsida er i hovedsak bratt og skogvokst. 
På østsiden er skråningen mot elva slakere, og gjør det lettere 
å kunne bevege seg helt ned til elva. Disse lavere liggende 
skråningene er derfor også mer flomutsatt, slik kartet viser. 
Den naturlige vegetasjonen er viktig både visuelt og for å 
holde på skråningen og hindre erosjon. 

De tydeligste avgrensingene i landskapsrommet finner 
man på østsiden, der terrenget skråner opp via Galgeberg-
sparken til festningen. Denne fjellformasjonen ble dannet 
før istiden og består av harde berggarter, i motsetning til 
områdene rundt som består av løsmasser av sand og grus, 
og moreneavsetninger fra isbreer. Festningshøyden markerer 
seg midt i sentrum som en skogkledd høyde og silhuett mot 
himmelen. Høyden deler Leiret i en nordre og søndre del, 
og er et viktig orienteringspunkt i landskapet som ellers er 
flatt.

Fordi landskapet i Elverum er flatt og uten store naturlige 
romavgrensinger, som høye fjell eller dype daler, er det få 
fysiske avgrensinger for hvor man kan bygge. Fra 60-tallet 
begynte byen og ese utover med bydelene Søbakken, Hanstad 
og Vestad.  Det bør prioriteres fortetting innenfor byområ-
det i byplanen.  
 
Det flate landskapet gjør også byen ideell for bruk av sykkel. 

LANDSKAP
KVALITETER:

 f Glomma er en svært viktig ressurs

 f Glomma og elvebredden åpner terrenget,  
      og gjør orientering i byen enklere 

 f Festningshøyden som utsiktspunkt

 f Flatt landskap legger godt til rette for  
 gående og syklende

UTFORDRINGER:

 f Flomutsatt elvebredd

 f Flatt terreng, skog og mye plass gir byen  
 mulighet til å vokse utover - som kan være  
 et hinder for fokus på fortetting i bykjernen.

 f Få bruker sykkel til tross for flatt terreng

FØRINGER:

 f Videreutvikle Glomma og elvebredden som  
 viktig kvalitet i bybildet

 f Fokus på fortetting er ekstra viktig da  
 landskapet ikke gir naturlig avgrensing 

 f Etablere tydelig avgrensing til turområdene  
      rundt byen for å hindre nedbygging av  
      rekreasjonsområder

 f Bevare viktige orienteringspunkter og ikke  
 bryte landskapssilhuettene

 f Bedre tilrettelegging for gående og syklende

Utsikt utover Elverum fra 
toppen av vanntårnet
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Elveslettelandskapet ved Restvoldjordet er åpent og 
luftig, men også flomutsatt.

Høyden med vanntårnet på Christianfjeld festning er 
et viktig orienteringselement i bybildet. 

Den østre bredden av Glomma har i stor grad et 
slakere terreng mot elva enn vestsiden.

1

2

3

3

2
1

Landskapsrom i terrenget: 
De ulike fargene represen-
terer ulike romdannelser.
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Blågrønn struktur
Med ”blågrønn struktur” menes de blå (vann) og grønne 
områdene som ligger rundt og mellom bybebyggelsen. 
Det kan være naturområder og kulturlandskap eller mer 
urbane områder som er tilrettelagt for lek og rekreas-
jon. Natur og blågrønn struktur er viktig for rekreasjon, 
mosjon, lek og friluftsliv, og derfor av stor betydning for 
helse og trivsel. Det er også bevist at utsikt til natur og 
opplevelser i naturen påvirker immunforsvar og hormoner 
i positiv retning, samtidig som gode friluftsområder innbyr 
til økt aktivitet. De blågrønne strukturene er rett og slett 
en viktig ingrediens i å tilrettelegge for god folkehelse.

Elverum har mange flotte grønne rom i byen, med Glomma 
og elvebredden, grøntdraget fra Galgebergparken til 
festningen, og Resvoldjordet som de viktigste. Stier langs 
Glomma, og friluftsområdene tilknyttet museene er viktig 
turmål for mange (”museumsrunden”). Kort veg til skogen 
fra boligområdene er en av kvalitetene i byen elverums- 
inger sier de er mest fornøyde med.

Det som kunne vært bedre, er koblingene mellom de 
grønne rommene. Grønne områder som henger sammen 
skaper korridorer i byen for både mennesker, dyr og 
planter. I slike grønne korridorer kan mennesker og dyr 
ferdes utenom trafikk og støy. ”Kjærlighetsstien” langs 

Glomma er et godt eksempel på en slik grønn korridor - 
hvor man kan velge å gå i grønne omgivelser helt inn til 
bykjernen, men koblingen fra elvestien inn til selve bykjer-
nen er dårlig. Skal slike korridorer fungere, er det viktig at 
de er planlagt helhetlig og sammenhengende. Mulighet 
for gang- og sykkelveger bør alltid vurderes når man ser 
på slike grønne korridorer.  
 
I en by som utvikles og fortettes er det viktig å passe på at 
de grønne rommene og korridorene ikke bygges ned, og 
blir mangelvare. Det er heller ønskelig med flere grønne 
korridorer enn byen har i dag, men det er krevende å få til 
dette i og mellom en relativt tett eksisterende bebyggelse. 
De grønne rommene bør innby til ulik aktivitet, og fungere 
i de ulike årstidene.

Det er også viktig å huske at grønne flater og åpne 
vassdrag er viktige arealer for fordrøyning og infiltras-
jon av overvann - stadig mer aktuelle tema i tider med 
klimaforandring. Åpning av rørlagte vassdrag kan også 
være med på å øke vassdragenes kapasitet for føring 
av flomvann. Åpne vassdrag ville samtidig vært positive 
bidrag til utformingen av byen, ved å trekke naturen inn i 
den urbane bykjernen. 

LANDSKAP
KVALITETER:

 f Mange grønne rom i byen

 f Glomma og elverommet

 f Gang- og sykkelnettet fra boligområdene  
 inn mot bykjernen er godt

UTFORDRINGER:

 f Manglende koblinger mellom de  
 grønne områdene

 f Det er få grønne korridorer til og gjennom  
 bykjernen

 f Det er få og dårlige koblinger mellom  
 bykjernen og Glomma

 f Beholde uregistrerte stier/tråkk

FØRINGER:

 f Utarbeiding av helhetlig plan for grønne  
 strukturer og korridorer mot Glomma og  
 mot turområdene rundt byen

 f Planlegge gang- og sykkelveger i  
 sammenheng med grøntstrukturer

 f Aktivisering av de grønne lungene

 f Bevare den grønne korridoren fra  
 Galgeberget til festningen

 f Utnytte potensialet til Restvold som «byens  
 grønne indrefilet» med allsidig utendørs  
 idretts- og friluftsaktivitet

 f Utvikle “elverunden”/”Glommaparken”
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Galgebergparken er en viktig del av den grønne 
strukturen og som korridor rett inn til bykjernen.

Glomma er det største bidrage til blå struktur i byen, 
og trekker til seg folk.

Triangelparken er et eksempel på et opparbeidet 
parkområde som en viktig grønn lunge i bykjernen.
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Adkomst til byen
Hvordan en by er utformet har mye å si for hvordan det 
er å orientere seg, og for lesbarheten av et sted. Det har 
også mye å si for forståelsen av stedet - at man forstår at 
en er i en by, og ikke et mindre tettsted. 

Når en beveger seg mot en bykjerne vil det være vanlig at 
eksempelvis bebyggelsen blir tettere og høyere, vegene 
går fra å være landeveger med høy fart til å bli bygater, 
bygningene former kvartaler, økt beplantning, møbler-
ing, god belysning og at de myke trafikantene har høyere 
prioritering. Figuren til høyre viser forenklet forskjeller 
mellom utforming på landet (med veger) og i byen (med 
gater). Gode bygater er med på å skape liv i byen.
 
Adkomstene til Elverum er i stor grad utydelige. Flere 
steder kommer byen brått på, og på noen av de store 
innfartsårene er det nesten slik at man kan bevege seg 
tvers gjennom bykjernen uten å være klar over det:  
Reisende på veg fra vest mot Trysil vil kun kunne se bykjer-
nen en kort tid på Glåmbrua, for så å kjøre under lokket og 
dermed være ute av bykjernen igjen. Urban utforming på 
Vestad Nord vil kunne skape en tydeligere inngangsport til 
bykjernen på vestsiden.

En viktig del av førsteinntrykket til Elverum er utformingen 
av innfartsvegene. Dagens landeveger gjennom bykjernen 
hører ikke til i et urbant bybilde. Her burde det være by-  
gater som forteller at man er i en by, med tilhørende 
byutforming.

STRUKTURER
KVALITETER:

 f Sørfra gir kvartalsbebyggelsen til Gammel- 
      bruplassen inntrykk av å ankomme en by

 f Glomma og dagens siktlinjer gir lesbarhet  
 i byen

UTFORDRINGER:

 f Utydelige adkomster til bykjernen, både  
 med bil og til fots

 f Manglende urban utforming i bykjernen

 f Dagens utforming av veger i sentrum gir lite  
 følelse av å være i by

 f Ved ankomst til skysstasjonen kan det være  
 vanskelig å orientere seg

FØRINGER:

 f Bygge med kvalitet og urbant i bykjernen

 f Bygge bygater i bykjernen – omforming fra  
 landeveg til bygater

 f Forsterke kvartalsstrukturen

 f Bevare og styrke siktlinjer for lesbarhet av  
 byen, særlig mot Glomma og Rådhuset

 f Vestad Nord utvikles som inngangsport til  
      byen med bygater og bybebyggelse 

BYLAND

Når en kommer gående på Gammelbrua får  
man god oversikt og lesbarhet av byen.16



Når en ankommer stasjonen kan det være vanskelig å 
skjønne hvor man skal gå for å komme til bykjernen.

Vestfra er det først ved Glåmbrua en får et inntrykk av 
å nærme seg en by, ved at en ser bebyggelsen i Leiret. 

Østfra kommer man under lokket og kan fortsette 
vestover uten å ha opplevd eller sett byen.
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Hovedakser og målpunkter
Elverum er regionsenter og bestemmelsessted for trans-
port, bosetting, næringsvirksomhet og turisme. De store 
målpunktene ligger hovedsakelig i og nær bykjernen - slik 
som sykehuset, videregående skole, rådhus, skysstas-
jon og kjøpesentrene. De fleste store arbeidsplassene 
er også konsentrert i Leiret. Kommunen er den største 
arbeidsplassen, med rundt 2000 ansatte, mens sykehuset 
Innlandet avd. Elverum har ca. 1100 ansatte. Elverum 
videregående skole trekker også en del aktivitet, med sine 
ca. 1000 elever og 160 ansatte. I tillegg er Forsvaret ved 
Terningmoen og Terningen Arena store og viktige arbeid-
splasser og destinasjoner i byen.

Mange byer og tettsteder sliter med at målpunkter som 
kjøpesentre plasseres i utkanten av sentrumsområdene, 
da det fører til at de fleste må bruke bilen for å komme 
seg dit. I Elverum er det derfor en fordel at nettopp kjøpe-
sentrene er plassert midt i byen, selv om denne konkur-
ransen er utfordrende for sentrumsbutikkene. Storgata 

er likevel tydelig som byens hovedgate og byakse, og det 
er viktig å fokusere på å beholde slike målpunkter som 
småvare-, detaljhandel og offentlige tjenester i bykjernen.
 
Etableringen av Terningen Arena,  nytt hotell ved Elgstua 
og samlokaliseringen av skysstasjonen på Vestad har 
påvirket dynamikken i byen. Tyngdepunktet, som i de 
senere årene har vært i Leiret, har blitt forskjøvet vestover. 
Dette har at gjort forbindelsen mellom øst og vest, og 
kryssingen av Glomma, viktigere. Særlig for myke trafikan-
terer forbindelsen dårlig i dag, spesielt over Nybrua på 
vinterstid. 

Utvikling og fortetting rundt kollektivknutepunktet på 
Vestad handler om bærekraftig utvikling, hvor flere går, 
sykler og bruker kollektivtransport til sine destinasjoner. 
En ny viktig akse oppstår for å knytte skysstasjonen 
nærmere resten av bykjernen, slik at det særlig blir 
enklere å bevege seg til fots eller på sykkel dit man skal.

STRUKTURER
KVALITETER:

 f Storgata er tydelig som byens viktigste  
      sentrumsgate og byakse

 f De fleste store målpunktene og arbeids-  
      plassene ligger i bykjernen - inkludert  
      kjøpesentrene

UTFORDRINGER:

 f Etablering av nye målpunkter utenfor  
      bykjernen (eks: Terningen arena)

 f Etablering av detaljhandel (unntatt plass-      
      krevende varer) utenfor bykjernen

 f Plassering av skysstasjonen i forhold til  
      bykjernen 

FØRINGER:

 f Bygge oppunder bykjernen ved å plassere  
      offentlige funksjoner som svømmehall og  
      detaljhandel (unntatt plasskrevende varer) 
      i bykjernen

 f Knytte skysstasjonen og bykjernen bedre  
      sammen - ny viktig akse som må utformes  
      som bygater tilrettelagt for myke  
      trafikanter

 f Forbedre øst-vest forbindelsen for myke  
      trafikanter fra Storgata til Terningen Arena

 f Styrke aksen via Jernbanegata mot  
      skysstasjonen og videre til Terningen Arena 

Storgata er byens hovedakse18



Rådhuset ligger plassert i hjertet av byen og innehar 
flere viktige funksjoner, som kino og bibliotek.

Nybrua er smal og vanskelig å krysse, særlig om vinte-
ren. Det gjelder for både bil, buss, gående og syklende.

Etableringen av Terningen arena på vestsiden av 
Glomma har bidratt til å flytte tyngdepunktet i byen.
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Avstander
Korte avstander i byen er en stor fordel for bærekraftig 
utvikling. Korte avstander gjør det lettere å bevege seg 
til fots eller med sykkel, og er derfor bra for miljøet og 
folkehelsen. Elverum har en kompakt bykjerne, hvor det 
er korte avstander til det meste. Hovedvekten av boligom-
rådene ligger innenfor en radius på ca. 3 km fra Rådhuset, 
og de store arbeidsplassene er også i stor grad lokalisert i/
nær bykjernen. Dette gjør at byen har gode forutsetninger 
for en stor andel gang- og sykkeltrafikk. Likevel er det i dag 
bilen som dominerer i bybildet.

Fortetting er et viktig grep for å holde avstandene i byen 
nede. Det er viktig at store målpunkter, detaljhandel 
(unntatt plasskrevende varer) og en vesentlig andel av 
boligbyggingen plasseres innenfor bykjernen, slik at flest 
mulig kan gå og sykle til sine gjøremål. Mange byer sliter 
med at målpunkter trekkes ut fra bykjernene og skaper 
satelitter utenfor byene. Vi er slik sett heldige i Elverum 
som har kjøpesenterne plassert i hver sin ende av Stor-
gata, med gangavstand mellom. Samtidig er det ønskelig å 
øke attraktiviteten og handelen i Storgata.

Korte avstander er ikke alltid nok til at folk velger å gå. 
Det handler også om opplevelse av avstand. Den samme 
avstanden kan oppleves svært ulik avhengig av om det er 
aktiviteter eller blikkfang på veien. En strekning hvor det 
skjer lite, og det er lite å hvile øynene på, vil oppleves som 
lenger enn en tilsvarende strekning hvor det er aktivitet 
og liv. (Se eksempel til høyre.) Aktivisering av hoved-
ferd- selsårer for gående/syklende er derfor viktig. Særlig 
strekningen mellom Leiret og skysstasjonen bør opprustes  
og aktiviseres for å knytte bykjernen tettere sammen.  

 
Kort avstand fra boliger til gjøremål er viktig for å hindre 
bilkjøring, redusere ensomhet og for å øke befolkningens 
fysiske aktivitet. ”Rullatoravstanden” på 500 meter, som 
vist i kartet, er den avstanden man orker/makter å forflytte 
seg med rullator. Samme avstand gjelder små barn som går 
selv.

STRUKTURER
KVALITETER:

 f Korte avstander i bykjernen

 f Boligene i byområdet ligger innenfor  
      sykkelavstand (3km) til bykjernen 

 f Kjøpesentrene er plassert i bykjernen

UTFORDRINGER:

 f Etablering av målpunkter utenfor  
      bykjernen (Eks. Terningen Arena)

 f Etablering av boligfelt med lang avstand til  
      bykjernen øker transportbehov

 f Høy andel bilbruk i byen, selv om  
      avstandene er korte

 f Dårlig tilrettelagt for gående og syklende i  
      bykjernen

 f Avstander som oppleves lengre enn de er  
      pga. utformingen av byrom og veger/gater

FØRINGER:

 f Beholde offentlige og private tjenester og  
      detaljhandel (unntatt plasskrevende varer)  
      innenfor bykjernen

 f Forbedre tilbudet for gående og syklende

 f Nye boligfelt plasseres i sykkelavstand til  
      bykjernen

 f Byrom og gater skal utformes med urban  
      kvalitet

Figur av Asplan Viak
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Storgata og aksen mellom kjøpesentrene er på omtrent 
850 meter, og strekningen tar mindre enn ti minutter å gå.

Vegen fra torget til jernbanestasjonen er også på ca. 
850 meter, og oppleves som lang og kjedelig...

... dette tilsvarer avstanden fra stortinget til slottet i 
Oslo, hvor avstanden oppleves annerledes.
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Barrierer
Glomma er et viktig landskapselement i byen, men 
utgjør også en barriere som skiller østsiden fra vestsiden. 
Kryssingen av Glomma er en viktig del av opprinnelsen 
til stedet. I dag kan elva krysses på tre steder, med en 
gangbru, en kombinert gang- og kjørebru og en bru som 
kun er for kjøretøy. Utbygging rundt skysstasjonen og 
kollektivknutepunktet på Vestad, vil utløse et behov for 
enda bedre kobling mellom øst og vest - spesielt for myke 
trafikanter.  

Da riksvegene til Hamar, Trysil og Kongsvinger ble bygget 
ut (70 - 90-tallet), ble vegstrukturen i byen forandret ves-
entlig. Vegene ble bygget for raskest mulig transport gjen-
nom byen, med færrest mulig avkjørsler. Disse fungerer i 
dag som sterke barrierer i bybildet. Rv. 2 danner barriere 
mellom bykjernen og elva, mens rv. 25 deler Vestad inn i 

en nordlig og en sørlig del. Begge vegene har få og dårlige 
kryssinger/underganger for gående og syklende. Jernbane-
sporene og stasjonsområdet til jernbanen beslaglegger 
store områder og utgjør også en stor barriere på Vestad.  

I dag er det ønskelig med gater i byen, ikke landeveg. 
Gater har en utforming som gir gående og syklende 
høyere prioritet, og kan utformes på mange måter for å 
tilpasse seg til bylivet. Lav fart gjør det enklere å skape 
flere kryssningspunkter for de myke trafikantene, og gjør 
det mulig å koble nye gater sammen med eksisterende 
gatenett i byen. I dag er det flere veger/gater som stopper 
i møtet med riksvegene, som ville kunne åpnes dersom 
riksvegene var gater med lavere fart. Barrierevirkningen 
av både rv. 2 og rv. 25 ville gått ned hvis de var utformet 
som gater og ikke landeveger.

STRUKTURER
KVALITETER:

 f Glomma fungerer som en fysisk barriere,  
      men er også en stor ressurs

UTFORDRINGER:

 f Glomma skiller byen i to - øst og vest

 f Riksvegene er utformet som landeveger og  
      er dårlig koblet til byens gatenett og  
      kvartalsstruktur 

 f Kryssing av barrierene for myke trafikanter  
      er i dag problematisk

 f Riksveg 25 deler Vestad i to – nord og sør

 f Jernbanen har få krysningspunkter for  
      kjøretøy og myke trafikanter

FØRINGER:

 f I bykjernen skal veger utformes som  
      bygater

 f Etablere flere og bedre forbindelser i  
      bykjernen for gående og syklende

 f Prioritere gående og syklende i  
      forbindelsene over Glomma

 f Etablere flere og bedre koblinger mellom  
      byen og Glomma for gående og syklende

 f Etablere flere trygge krysningspunkter  
      over/under jernbanen

 f Unngå underganger for de myke  
      trafikantene i bykjernen

 f Bedre koblingen mellom Vestad nord og sør Riksveg 2 ligger som en 
stor barriere mellom 
byen og Glomma
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Riksveg 25 skaper i dag en tydelig barriere og deler 
Vestad inn i to deler: nord og sør.

En mørk undergang er eneste veg til Glomma på en 
strekning på 400 m. Denne er også relativt skjult fra byen.

Riksveg 2, med sin landevegutforming, fremstår som den 
tydeligste barrieren i bybildet, og skiller bylivet fra elva.
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Kvartalsstruktur
Bykvartalene er grunnenhetene i bystrukturen; sammen 
med gatemønsteret former de bylandskapet. De fleste 
byer er satt sammen av kvartaler som varierer i størrelse 
og form. Kvartaler i stramt rutenett, også kalt kvadratur, 
er å finne i oldtidens greske og romerske byer, og er svært 
synlig i større planlagte byer som New York. 

Elverum har ikke et utpreget rutenett, men består av mer 
irregulære og langstrakte kvartaler, basert på det gamle 
gatenettet fra før andre verdenskrig. Kvartalsstrukturen 
er unik og forteller historien om hvor de viktige ferd-
selsårene opprinnelig lå. Etter bombingen i 1940, ble det 
lagt fram en ny plan for Elverum hvor det faktisk ble lagt 
opp til en mer rektangulær rutenettplan for byen. Man 
valgte å gå bort fra denne planen, og heller gjenreise byen 
rundt det gamle gatenettet - noe som ikke var 
vanlig for gjenreisningsbyene i Norge.

Byplanen fra 2001 hadde fokus på å bygge flere kvartaler. 
Det har blitt gjort, med kvartalsbebyggelsen til Glitre og 
Gammelbruplassen som eksempler. Gatenettet der er ikke 
fullført som kvartaler, da gatene stopper brått i møtet med 
riksvegen. Det kan være krevende å skape nye kvartaler 

i den eksisterende strukturen, med mindre man trans-
formerer større områder slik som planene for Vestad Nord. 
Det viktigste med kvartalsstruktur er å bygge etter bykvar-
talenes prinsipper - som det å plassere bygninger tett i 
byggelinjer helt ut til fortauene. Bykjernens bebyggelse er 
byrommenes vegger og er viktige for opplevelsen av byen. 
Flere steder i Leiret finner vi ufullstendige kvartaler som 
med fordel kan tettes ved hjelp av infill-bygninger, for å 
skape en mer helhetlig vegg i uterommene. 

Figuren under viser gateløpene i  
Elverum og gir et inntrykk av  
kvartalenes utforming. Kun i  
sør-øst ser man tendens  
til kvadratur. 

STRUKTURER
KVALITETER:

 f Nye kvartaler etter sentrumsplanen fra  
      2001

 f Plass til fortetting

 f Historisk gatenett som identitetsskaper i  
      byen 

UTFORDRINGER:

 f Gammelt historisk gatenett med delvis  
      kvartalsstruktur og delvis parallelle gater

 f Eksisterende bebyggelse som ikke er  
      bymessig utformet

 f Manglende kvartalsstruktur på Vestad

FØRINGER:

 f Bygge ny bybebyggelse inntil gatene i  
      bykjernen for å skape tydelige kvartaler

 f Åpne stengte gateløp for å fullføre kvartal

 f Fortetting av ufullstendige kvartaler i  
      bykjernen

 f Opprette kvartaler ved transformasjon av  
      Vestad nord til ny bydel

Ved Torghjørnet er det nå kvartalsmessig 
utbygget der det tidligere var 
en bensinstasjon
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Gjenreisningsbebyggelsen ble bygget som bymessige 
kvartaler med bygningene i byggelinje mot fortauene.

Glitre og Gammelbruplassen er bygd opp som klare by- 
kvartaler. Dessverre er de fleste fasadene i 1 etg lukkede.

Esso-stasjonen er et eksempel på et ufullstendig 
kvartal med høyt fortettingspotensial.
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Siktlinjer
Siktlinjer handler om hva man kan se fra ulike steder i 
byen. Eksempelvis er det å kunne se Glomma en del av 
Elverums karakter, og er viktig for opplevelsen av å være 
i en by ved elva. Fra byen er det mange gode siktlinjer til 
Glomma. Avstanden til elva fra bykjernen ser ut til å være 
kort, men på grunn av få og mangelfulle kryssinger av 
riksvegen blir avstanden lenger for myke trafikanter. 

Sikt mot landemerker eller landskap kan hjelpe til å forstå 
hvor man er, og kan forenkle orientering i byen. I Elverum 
ligger Rådhuset i hjertet av bykjernen, og siktlinjer mot 
rådhustårnet og høyden i Galgeberget er viktige for å 
orientere seg i Leiret. Andre tydelige orienteringspunkter 
er kirketårnet og kornsiloen.

I en by som vokser og fortettes er det viktig at man sørger 
for at dagens gode siktlinjer bevares. Plassering og høyde 
på ny bebyggelse må vurderes nøye, og bør underordnes 
viktige landskapstrekk og landemerker. Ny bebyggelse bør 
ikke bryte viktige landskapssilhuetter eller viktige “grønne 
vegger”, eller skjule viktige bygninger som gir gjenkjenn-
barhet og identiet til byen.

Når den nye bydelen på Vestad skal utformes vil det være 
viktig å sørge for å opprette nye slike siktlinjer mot Glomma.

God utsikt fra offentlige rom er en kvalitet som alle i byen 
får glede av.

Kun tre steder ved bykjernen er det lagt tilrette for å komme 
seg helt ned til vannet, slik som dette bildet fra Restvoll 
viser. Det burde være flere og bedre slike kontaktpunkter. 

STRUKTURER
KVALITETER:

 f Det er gode siktlinjer fra tverrgater i byen  
      ned mot Glomma

 f Rådhustårnet fungerer som et synlig  
      orienteringspunkt i hjertet av byen

 f Høydedrag mot Galgeberget og festningen  
      er viktige for orientering i byen

UTFORDRINGER:

 f Fortetting – høyder og plassering av nye  
      bygninger kan hindre siktlinjene

 f Selv om siktlinjene er gode, er de fysiske  
      koblingene mellom byen og elva dårlige  
      fordi riksvegen ligger som en barriere

 f Det er få kontaktpunkter til elva hvor man  
      kan komme helt ned til vannet

FØRINGER:

 f Beholde siktlinjer til Glomma fra bykjernen

 f Sikre Rådhuset som et synlig element i  
      byen

 f Etablere flere kontaktpunkter med vannet

 f Vestad nord: sørge for god kontakt med  
      Glomma i nye siktlinjer ved transformasjon  
      av bydelen

Rådhustårnet er et viktig orienteringselement i by- 
bildet. Siktlinjer mot det bør derfor holdes åpne.
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Det er mulig å se Glomma helt fra kulturhuset - et 
viktig ledd i å knytte byen og elva sammen.

Kirka er også et viktig orienteringselement som er 
godt synelig i byen - blant annet her fra Rådhuset.

1

2

1

        Kontaktpunkter med elva

        Siktlinjer til Glomma

        Siktlinjer til Rådhuset

        Siktlinjer til kirketårnet

        Siktlinjer i gateløp

        Mulige nye siktlinjer

        Avgrensing bykjerne      

2
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Byens gulv
Det offentlige rom består av vegger og gulv. Fasadene 
på byens bebyggelse utgjør veggene, og gulvet består av 
byens fortau, gater, torg og parker. Bygulvet er basis for 
bevegelsene i byen, og ivaretar alle former for transport: 
fotgjengere, gamle som unge, folk med barnevogner og 
rullatorer, rullestoler og syklister, taxi og bilister, busser  
og tog/trikker. 

Ved å se på hva byens gulv er satt sammen av, og hvor store 
deler av arealene som brukes til ulike formål, kan man 
sammenligne arealbruken og arealutnyttelsen. På denne 
måten kan en fort se hva som dominerer i byen; hva man 
har mest av, hva man kanskje har lite av eller mangler, og 
hva man med fordel kanskje kunne brukt annerledes.  

Bygulvet i Elverum har mye asfalt. En by med bygater 
vil nettopp ha en god del asfalt, men i Elverum går også 
store arealer på bakkeplan til parkering. Hva en bruker 
arealene til reflekterer hva slags by en er i - og hvem  
den er rettet mot. 

Byen er for mennesker, noe bygulvet bør reflektere. 
Arealer som i dag er parkering og asfalt kan transformeres 
til grønne lunger, byrom eller fortettes, og parkering kan 
plasseres under bakken. Prioritering av folk i byen betyr 
også at det er de myke trafikantene som har førsterett på 
byens gulv. Å legge gangstier i underganger under veger 
er ikke bymessig, og må unngås i bykjernen.

Sammenligningen av byens gulv viser at Elverum også 
har en god del grønne rom i bykjernen. Helst skulle det 
vært mer aktivitet i disse, og de skulle vært bedre koblet 
sammen. Erstatning av asfalt med grønne korridorer er en 
måte å få til dette på.

Den minste andelen av byens gulv brukes til byrom. Det er 
riktignok ikke kvantitet, men kvalitet som gjelder når det 
kommer til byrommene. Samtidig er det viktig å ha byrom 
av varierende størrelse, og med ulik bruk og identitet for å 
skape en levende by.

BYENS GULV
KVALITETER:

 f Byrom av ulik størrelse

 f Grønne områder i bykjernen

 f Mye gulv som kan omformes

UTFORDRINGER:

 f Det er mye asfalt og store asfalterte flater  
      i byen

 f Arealer med dårlig utnyttelse og bruk

 f Byrommene har varierende kvalitet

FØRINGER:

 f Vurdere alternativ  bruk av asfalterte  
      restarealer 

 f Bevare og utvikle viktige grønne byrom

 f Unngå underganger for de myke  
      trafikantene i bykjernen

 f Utarbeide parkeringsstrategi

2
Byens gulv Grønne rom, parker og trær
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Torget er i dag en stor asfaltert flate med parkering. 
Det foreligger planer oppgradering av torget.

Grønne rom og beplantning er viktige og helsefrem-
mende elementer i bybildet som øker attraktiviteten.

Utformingen av de urbane byrommene er viktige og 
bør være med på å skape aktivitet for å fungere godt.

1

2

3

3

1

Asfalt og parkering Byrom og benker

Bygulvet brukes både sommer og vinter.
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Parker og trær
Grønne parker og innslag av beplantning i byen bidrar til 
livskvalitet. Det er vitenskapelig dokumentert at tilgang til 
natur og grønnstruktur påvirker både vår fysiske og men-
tale helse. Parker og friområder fungerer som møteplas-
ser, hvor en kan oppleve sosial kontakt og være fysisk 
aktiv. De gir oss opplevelse av natur- og årstidsvariasjon, 
tilhørighet og stedsidentitet. 

I bykjernen er parkene rolige soner hvor det er mulig å 
trekke seg tilbake, koble av og oppleve urban natur i en 
ellers hektisk hverdag. Parkene er også arena for urbant 
friluftsliv, og bør tilrettelegges for ulike aktiviteter for de 
ulike tidene i døgnet og årstidene. 

Parker i by er mer bevisst utformet med arkitektoniske 
kvaliteter enn friområder ellers. De kan brukes som scene 
for kulturarrangementer, ha skulpturer og installasjoner, 
fontener, kultivert vegetasjon og de har ofte høy tilrette- 
legging for ferdsel og aktivitet. Høy kvalitet i utformingen 
er viktig, da parkene er blant byens viktigste fellesrom. I 
sentrumsplanen fra 2001 ble Elvarheimsparken trukket 
frem som «byens storstue» - og bør utformes som et godt 
møtested for alle byens beboere og med høy kvalitet.

Tilgjengelighet er viktig. Tilrettelagte parker skal være 
universelt utformet slik at alle kan benytte seg av dem. 
Parkene må også utformes på en måte som skaper trygg-
het, for eksempel ved hjelp av god og riktig belysning.  
Galgebergsparken er i dag lite tilrettelagt for opphold, og 

kan føles utrygg å bevege seg i, særlig når det er mørkt. 
Her er det stort potensiale for å utvikle en god grønn 
korridor med kvalitet og aktivitet. 

For å oppnå gode forhold for friluftsliv og aktivitet er det 
hensiktsmessig med en sammenhengende grønnstruktur, 
hvor turveinettet binder sammen områder av ulik stør-
relse og karakter. Det er ønskelig å kunne bevege seg gjen-
nom grønne korridorer fra bykjernen og boligområdene 
ut til turområdene rundt byen. Den store flerfunksjonelle 
parken med de gode sammenhengene og tilbud til «alle» 
er idealet, men er ikke alltid lett å få til mellom eksister-
ende bebyggelse og strukturer. Et sammenhengende 
mangfold av ulike typer grøntarealer og uterom vil skape 
et helhetlig variert tilbud til byens befolkning. I Elverum 
har vi de mange ulike rommene, men mangler flere vik-
tige koblinger mellom dem. «Elverunden» eller «Glom-
maparken», altså turdragene langs Glomma, er en viktig 
korridor, men kan med fordel aktiveres mer, og særlig 
utvikles over større strekninger på Vestad. På Vestad 
er det med unntak av Jernbaneparken og Gesellparken 
(begge ved Gammelbrua), få anlagte parker. 

Beplanting er også en viktig del av det grønne i byen. 
Kommunen har ansvar for dette, og får ofte skryt for flott 
beplanting i bed og krukker om sommeren. Storgata er 
stedvis beplantet med trær, som gir et hint av grønt i gata. 
Her kunne det med fordel vært enda mer grønt for å 
fremstå som mer attraktivt for de som ferdes der. 

BYENS GULV
KVALITETER:

 f Varierte grønne områder i bykjernen

 f Flott beplanting om sommeren

 f Flotte grønne parkdrag langs Glomma

UTFORDRINGER:

 f Lite aktivitet i parkene

 f Manglende koblinger mellom grønne rom

 f Fortetting kan gå på bekostning av grønne   
      rom

 f Dårlig utforming kan føre til utrygghet, som  
      i Galgebergparken i mørket 

FØRINGER:

 f Utarbeiding av helhetlig plan for grønne  
      strukturer og korridorer mot byrom,  
      Glomma og mot turområdene rundt byen 

 f Bevare og utvikle viktige grønne byrom

 f Bevare den grønne korridoren fra  
      Galgeberget til festningen

 f Utvikle “elverunden”/”Glommaparken” og  
      etablere flere og bedre møteplasser langs  
      elvebredden

 f Videreutvikle Elvarheimparken som  
      byens storstue

 f Byrommene skal være gratis, åpne for alle  
      og universelt utformet
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Bare noen meter unna travelt byliv i Storgata finner 
en slik natur - Galgebergparken har stort potensial.

Aktivisering av byrommene er viktig. Lekeplassen i 
Elvarheimparken trekker barn, foreldre og besteforelde.

Trær og beplantning i Storgata er med på å øke 
attraktiviteten, og er en viktig del av bybildet.

1

2

3

3

2

1

        Naturområde

        Opparbeidet park

        Opparbeidet område

        Trær

        Avgrensing bykjerne      
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Asfalt og parkering
Asfalt er helt tydelig det dominerende dekket i byens gulv 
- det er det klart mest av. Gatene er byens ferdselsårer, 
og er ofte asfaltert eller brolagt, og det er derfor naturlig 
at en by har en del asfalt. Som måldestinasjon vil folk fra 
bygdene og langvegsfra komme for å handle i Elverum, og 
varelevering må komme fram til butikkene, så en kommer 
ikke unna å ha asfalt i byen. Likevel er det grunn til å tenke 
på hvor mye areal vi skal gi bilen, og hvem det er vi egent-
lig planlegger en attraktiv by for - menneskene. 

Mye bygulv i Elverum brukes også til parkering på bakke-
plan. Dette er areal som kan brukes til parker, lekeplasser 
eller fortetting. Parkering kan med fordel plasseres under 
bakken, og innfartsparkeringer i utkanten av bykjernen 
kan fjerne biltrykket i bygatene. Dette vil kunne gjøre 
bykjernen mer attraktiv å ferdes i til fots og på sykkel.

Det er mange parkeringsplasser for bil i sentrum, mens 
parkeringsplasser for sykkel er få og ofte i dårlig stand. 
I kartet til høyre ser det ut til at det er sykkelparkering 
mange steder, men de fleste av disse (rosa i kartet) har 

plass til 3-6 sykler og er i dårlig fatning. I hele lengden av 
Storgata kan en se at det kun er ett sykkelstativ, i en gate 
hvor det i tillegg er vanskelig å i det hele tatt bevege seg 
med sykkel. Utformingen gjør bilen til det enkleste valget - 
uheldig for folkehelsen og miljøet.

En god parkeringsstrategi er et viktig grep for byutvikling. 
Utforming og styring ved hjelp av restriksjoner som 
betaling kan være med på å øke bruken av miljøvennlige 
transportmiddler og videre bedre byens attraktivitet.

“Shared space” (delt rom) er en gateutforming hvor de 
myke trafikantene prioriteres foran bilen, som kan bidra til 
å øke byens attraktivitet.

Analysen viser også at de fleste bakgårdene i byen er 
asfaltert. Disse bakgårdene kunne vært grønne hager, og 
gitt noe positivt til de som bor og jobber der. Gårdsrom-
mene kan også fungere som små offentlige eller halv- 
offentlige byrom med ulik aktivitet.

BYENS GULV
KVALITETER:

 f Mye areal som kan omformes til byrom og  
      grønne lunger

UTFORDRINGER:

 f Mye asfalt i byen

 f Mye areal går til parkering i gater og på  
      bakkeplan

 f Bykjerne med høy andel bilbruk

 f Få og dårlige parkeringsplasser for sykkel i  
      bykjernen

 f Ikke egne sykkelstier i sentrum

FØRINGER:

 f Parkeringsstrategi

 f Fortetting i bykjernen - økt arealutnyttelse

 f Minimere mengde asfalt

 f Prioritere gående/syklende

 f Få flere sykkelparkeringer i sentrum

 f Utarbeide strategier for sykkel

 f Knutepunktsutvikling som ledd i å forsterke  
      bruken av kollektivtransport

Bilene er en veldig synlig 
del av bybildet i dag
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Eksempel på en typisk bakgård i Leiret - flaten er 
asfaltert og brukes til parkering....

...bakgården kunne sett slik ut, og vært et godt uterom 
for beboere, ansatte eller som et offentlig byrom.

Kvaliteten på sykkelparkeringsplassene i byen er 
svært varierende, og ikke planlagt helhetlig. 

1

1

2

2
1

        Asfalt

        Parkering gateplan

        Gateparkering

        Sykkelparkering 3-10 stk

        Sykkelparkering 11-25 stk      

        Sykkelparkering opptil 280

        Avgrensing bykjerne

33



Byrom
Gode møteplasser for alle byens brukere er en essensiel 
del av byplanlegging. En god by er attraktiv og tilrettelagt 
nettopp for menneskene som skal bruke den. Gode 
møteplasser er også en viktig del av god folkehelse, både 
fysisk og psykisk. Snart bor halvparten av nordmenn alene 
(40%) i et hus eller leilighet, og ensomheten øker. Gode 
møteplasser hvor folk lett kan treffe venner og gjøre nye 
bekjentskap kan trekke folk ut og sammen. Liv i byen er 
riktignok ikke noe som kan garanteres ved planlegging, 
men det kan legges til rette for det. En tett by har også 
mer liv enn om folk bor spredt.

Det finnes ingen entydig fasit på hva som utgjør et godt 
byrom, men noen fellestrekk er kjent. Attraktive byrom 
genererer for eksempel ofte en form for aktivitet. Det er 
også slik at aktivitet genererer mer aktivitet - eksempelvis 
vil en lekeplass for barn ofte bringe med seg besteforeldre 
som sitter og snakker mens de ser på. En flott lekeplass 
vil altså kunne tilrekke seg både unge og eldre, og derav 
generere liv i byen. I Elverum har vi en god del byrom, 
men mange mangler en slik type aktivisering og urban 
kvalitet. Rommene bør gis aktiviteter; programmeres. 

Variasjon og identitet er viktig for byens rom. Byen skal 
fungere til fest og hverdag, sommer og vinter, og gi 
mulighet for forskjellige aktiviteter. Ulike rom kan fylle 
ønsker om å se eller bli sett. De kan være åpne eller skjer-
met, ha sol eller skygge, være formelle eller uformelle, 
være et sted å møtes eller et sted for en pust i bakken. 
Viktigst av alt skal de være gratis, åpne for alle og univer-
selt utformet slik at alle kan benytte seg av dem.

Elverums byrom har mange ulike former og størrelser, og 
omgis av ulike bygninger, men kan likevel ofte oppleves 
som like. Få av dem har en utpreget karakter eller særegen 
bruk. Byrommene kan med fordel ha en tydeligere identitet 
og variasjon, og også tydeligere hierarki. Elvarheimparken 
og torget fremstår i dag som viktige rom i størrelse - men 
kunne vært bedre utformet. Det foreligger planer for begge 
disse, hvor det tilrettelegges for mer aktivitet. 

Kvaliteten i utforming av uterom i bykjernen er svært 
viktig. Det handler om å skape attraktive rom, og kan være 
med på å skape opplevelsen av å være i en by eller ikke. 
Utforming med urban kvalitet trenger ikke å være dyr, men 
bør være gjennomtenkt og sees i sammenheng med helheten

LIV I BYEN
KVALITETER:

 f Mange byrom av ulik størrelse

 f Det har blitt bygget flere boliger i  
      bykjernen

UTFORDRINGER:

 f Manglende aktivitet i byrommene

 f Mangel på programmering av rom

 f Manglende hierarki og sammenheng

 f Varierende kvalitet på utformingen

FØRINGER:

 f Byrom og bygater skal utformes urbant og  
      med høy kvalitet

 f Byrommene skal være gratis, åpne for alle  
      og universelt utformet

 f Aktivisere/programmere byrom

 f Videreutvikle Elvarheimparken som  
      byens storstue

 f Etablere nye møteplasser på Vestad Nord,  
      med høy kvalitet som nærmiljø for  
      eksisterende og ny tett boligbebyggelse

 f Fortetting i bykjernen - økt arealutnyttelse

 f God variasjon i boligtilbud for å tiltrekke  
      ulike beboere, skape mangfold og aktivitet

Triangelparken .
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Elvarheimparken er grønn, men er også et viktig byrom 
med ulik bruk og mye aktivitet - her fra Volumfestivalen.

Det er viktig at byrommene er gratis, åpne for alle og 
universelt utformet.

Det er stor variasjon i utformingen av benker og sitte-
plasser. Varianten til høyre er mer bymessig og urban.
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1

        Opparbeidede byrom

        Lekeplass

        Benk/sitteplass

        Uteservering

        Fontene    

        Avgrensing bykjerne

4

3 4

.
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Fasader
Fasadene på byens bebyggelse utgjør veggene i byens 
rom, og er avgjørende for opplevelsen av byrommene. 
Derfor er det viktig at fasader på gateplan, særlig i 
hovedgater, har en aktivitet som bidrar til liv i gatelivet 
utenfor. Hvis fasaden er åpen, vil den kunne invitere til 
byliv, og gi noe tilbake til byrommet. På samme måte kan 
attraktive byrom gi noe tilbake til aktiviteten bak fasaden 
ved å trekke til seg folk. Det er viktig med aktive fasader 
på gateplan, for å få liv i byen. Dessverre er det en del 
lukkede fasader og inaktive byrom i Elverum.

I Elverum er det også lite samspill mellom byens fasader 
og rom. Livet i byen foregår ikke bare inne i bygningene, 
men også ute i byens rom, noe som burde gjenspeiles i 
byrommenes utforming. Mer aktiv bruk av byrommene 
kan være å bruke gaten som serveringssted eller til salg  
av varer, men dette krever også gateutforming som tillater 
dette. 

Storgata er utvilsomt den gata som har mest aktive fasa-
der i Elverum - noe den også burde ha. Sidegatene har lite 
aktivitet, med unntak av noe handel i St. Olavs gate. I en 
by som ikke er så stor er det viktig å konsentrere aktiviteten 
til gater som Storgata for å sikre aktivitet her. Det er også 
viktig, i en by som vokser, at ny bebyggelse legger opp til 
muligheten for aktive fasader på gateplan for framtiden. 

De lukkede fasadene i eksempelvis Glitre og Gammelbru-
plassen gjør at kvartalene oppleves som mindre attraktive 
og med mindre aktivitet enn de kunne dersom fasadene 
var åpne og aktive.

Variasjon er et viktig stikkord når det kommer til fasa-
der og funksjoner. God variasjon i funksjoner i en gate 
trekker til seg ulike folk, til ulike tider av døgnet og skaper 
mangfold. Storgata har høyest grad av blandede funks-
joner i byen, men domineres sammen med handel av 
bank- og meglerlokaler og kebabsjapper. Boliger i bykjer-
nen er med på å skape aktivitet i byen etter handelvirk-
somheten stenger. En god variasjon i størrelser, utforming 
og prisklasser må til for å tiltrekke forskjellige kjøpere, 
og at boligene har gode uterom og møteplasser. De siste 
årene har det blitt flere boliger i bykjernen.  

Det er viktig å huske at byen er til for å oppleves av men-
nesker, i menneskers øyehøyde. Romfølelsen og dimens-
jonene på rommene i byen må være tilpasset en menne-
skelig skala - at bygningene ikke føles for voldsomme eller 
ubetydelige. 
 
Materialbruken i fasadene påvirker også opplevelsen av 
bygningen, og bør spille på lag med omgivelsene.

LIV I BYEN
KVALITETER:

 f Stor andel aktive fasader i Storgata

 f Bebyggelse med god menneskelig skala

UTFORDRINGER:

 f Mange lukkede fasader, særlig i sidegater

 f Dårlig samspill mellom fasader og  
      byrommene

 f Minkende handelstilbud i storgata

FØRINGER:

 f Byrom og bygater skal utformes urbant og  
      med høy kvalitet

 f Aktvisere byrom og grønne lunger

 f Bruk av tre som materiale i både fasade og  
      konstruksjon der tilpassing til eksisterende  
      bebyggelse tillater det

 f Plassere viktige funksjoner som svømme- 
      hall og detaljhandel i bykjernen

 f Øke samspillet mellom fasader  
      og byrom for økt aktivitet i bykjernen

 f Fortetting i bykjernen - økt arealutnyttelse

 f God variasjon i boligtilbud for å tiltrekke  
      ulike beboere, skape mangfold og aktivitet

Ekren har fasade av håndbanket tegl, og hver 
stein er unik. Kombinasjon med boliger, 

kontorer og butikker bidrar til 
aktivitet på ulike tider 

av døgnet.
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Store, åpne vinduer i fasaden forteller forbipasserende 
hva som skjer innenfor og fremstår inviterende. 

Kjøpesentre har ofte stor grad av lukkede fasader - 
de to i Elverum er ikke unntak. Her fra Amfi.

Gatene er en viktig del av bylivet. Her er aktiviteten 
innenfor trukket ut i gaten, og er med på å skape liv.
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Kartet viser grovt hvor i byen
fasadene oppleves lukkede, 
og hva slags aktivitet som 
befinner seg bak åpne fasader i 
1. etg. Fasadene er dynamiske, 
og bruken av lokaler endres 
stadig, men dette gir et bilde av 
dagens situasjon.

        Lukket fasade

        Offentlige tjenester

        Bolig

        Servering

        Uteliv      

        Næring (handel)

        Service (inkl. kontorer, bank,  

              megler, bensinstasjon, private  

              tjenester, frisør o.l.)

        Avgrensing bykjerne
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Medvirkning er viktig for god byutvikling! 

Medvirkning med ulike grupper av befolkningen er sentralt for å lykkes med byplanleggingen. For å kunne 
få fram mer nyansert kunnskap om byen er det benyttet informasjon som har kommet gjennom medvirkning 
på forskjellige måter. Det har vært arrangert flere seminarer og åpne møter hvor innspill fra innbyggere, 
lag og foreninger er mottatt. Barn og unges kommunestyre har også kommet med innspill og deltok på et 
åpent folkemøte for å fortelle hva de ønsker seg i byen. Under Volumfestivalen kom det ulike tilbakemeldinger 
på hva ungdommer og de unge voksne ønsket seg for å kunne flytte tilbake til Elverum. Informasjon og dialog 
med befolkningen om byanalysen og byplanen har vært mulig på flere møter, og ikke minst via facebook- 
siden “BY:prat i Elverum” og egen blogg: www.elverumby.wordpress.com. På bloggen er det mulig å hente 
informasjon, kommentere, stemme på spørsmål og sende inn innspill.

MEDVIRKNING

Byseminar med gruppediskusjon.

Åpent kveldsmøte om Elverums fortid, nåtid og framtid.

Innspill med Rådhusplassen som byens stue under Volumfestivalen. Skjermbilde av forsiden til bloggen.
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Det er gjennomført flere workshops med barn - og unges kommunestyre. 
Dette er svarene på hva de liker best i Leiret:  
(Jo større skrift - jo flere har svart det)

... og hva de savner/ønsker mer av:
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Knytte byen og 
Glomma sammen
1. Glomma som kvalitet må sikres  
Videreutvikle Glomma og elvebredden som viktig kvalitet 
i bybildet.

2. Utarbeiding av strategi for blå-grønn struktur 
Utarbeiding av en helhetlig strategi for blågrønn struktur 
som binder sammen Glomma med grønne korridorer helt 
ut til turområdene i skogen. 

3. Mer aktivitet og flere kontaktpunkter med 
Glomma 
Utvikle “elverunden”, etablere flere og bedre møteplasser 
for aktivitet langs elvebredden og flere kontaktpunkter 
med elva.

4. Beholde og etablere nye siktlinjer 
Beholde siktlinjer til Glomma fra bykjernen og etablere 
nye siktlinjer ved utvikling av den nye bydelen på Vestad 
nord. 

5. Åpne stengte gateløp og sørge for tilgjenge- 
lighet for gående og syklende til Glomma  
Stengte gateløp i Leiret må åpnes for å fullføre kvartalene 
mot Glomma, og gående og syklende må få høy prioritet 
på tvers av gateløp for å få tilgang til elva. 

SYKKEL
KOBLE BYEN OG 
GLOMMA

NY BYDEL 
VESTAD

BYKJERNEN OG
BYROM

Sammendrag av de mest sentrale føringene 

Føringene som er lagt fram i analysen er basert på kvaliteter i byen som bør ivaretas og 
utfordringer som byen står ovenfor. Hovedvekten av føringene kan plasseres innenfor  
fire hovedkategorier. Disse er oppsummert i fem punkter hver, og illustrert her.     

FØRINGER
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Vestad nord  
som ny bydel                    
1. Ny bydel Vestad nord tas inn i bykjernen og 
utvikles som inngangsporten til byen
Vestad nord utvikles med ny bebyggelse, nye gater og 
byrom som danner nye kvartaler med urbane kvaliteter.  

2. Skysstasjonen må viderutvikles og knyttes 
bedre til bykjernen 
Skysstasjonens plassering, funksjon og historie gjør at  
denne vil bli en viktig møteplass og sentral i forhold til  
å legge til rette for et framtidsrettet kollektivtilbud 
og samtidig lykkes med en god byutvikling på Vestad. 
Skysstasjonen og bykjernen må knyttes bedre sammen.     

3. Hovedaksen øst-vest i byen forsterkes fra  
Storgata til Skysstasjonen  
Gatene utformes slik at det legges til rette for alle  
trafikantgrupper og hovedaksen øst-vest i byen fra 
Storgata via Jernbanegata til Skysstasjonen forsterkes 
med aktivitet og funksjoner som bygger opp under denne 
hovedforbindelsen. Videre forbindelse fra Nybrua vest-  
over til Terningen Arena er også viktig. 

4. Nye bygater hvor myke trafikanter priorites 
For å gjøre bydelen attraktiv må de myke trafikantene gis 
prioritet i gaterommet. Det må etableres gode gang- og 
sykkelforbindelser i  gatene, og i tillegg suppleres med 
nye forbindelser for gående og syklende øst-vest gjennom 
Vestad nord, bl.a på tvers av jernbanen.   

5. Nye møteplasser, gode byrom og nye parker  
For å gjøre bydelen attraktiv må det opparbeides gater  
og byrom som innbyr til aktivitet og opphold. Ved  
skysstasjonen må det opparbeides nye gode møteplasser.

Utvikle bykjernen 
med gode byrom 
1. Gjenreisningsarkitekturen og historiske  
bygninger/miljøer som identitetsskaper i byen  
Ivareta historiske bygninger og miljøer som identitets- 
skaper i byen og spesielt bevare kvartalene i Leiret med 
gjenreisningsarkitektur. Ny bebyggelse må tilpasses.  

2. Sentrumsfunksjoner og hovedtyngden av 
handel skal etableres innenfor bykjernen  
Fellesfunksjoner for kultur og sosial service, som svømme-
hall og bibiliotek, samt hovedtyngden av handel (unntatt 
plasskrevende varer) skal etableres innenfor bykjernen for 
å styrke denne og bidra til å aktivisere byrommene.    

3. Videreutvikle Elvarheimparken som byens 
storstue og beholde sikten til Rådhuset 
Elvarheimsparken videreutvikles som byens storstue både 
som bytorg og park med forbindelse helt ned til Glomma. 
Sikten mot Rådhuset må sikres.  

4. Ny bebyggelse, gater og byrom utformes 
urbant med høy kvalitet  
Innenfor bykjernen skal ny bebyggelse, nye gater og 
byrom utformes urbant med høy kvalitet, slik at de 
forsterker kvartalsstrukturen og tilfører byen kvaliteter. I 
bykjernen skal veger utformes som bygater, og de myke 
trafikantene skal gis høy prioritet. 

5. Sikre og aktivisere byrom og grønne drag
Gode byrom, samt grønne korridorer fra Galgeberget til 
Christianfjeld festning og «byens grønne indrefilet” på 
Restvold må sikres og viderutvikles for allsidig utendørs 
idretts- og friluftsaktiviteter. Gode møteplasser som er 
gratis og felles for alle må sikres og utvikles.

Helhetlig satsing  
på sykkel  
1. Helhetlig sykkelstrategi utarbeides
Plan for sammenhengende sykkelvegnett og strategi for 
prioritering av syklende utarbeides. Sees i sammenheng 
med blågrønn struktur, og muligheter for å etablere 
grønne sykkelruter.  

2. Sykkelavstand til nye utbyggingsområder
Nye boligfelt og andre utbyggingsområder plasseres i 
sykkelavstand til bykjernen og tilrettelegges med gode 
gang- og sykkelforbindelser.  

3. Nye bygater hvor myke trafikanter priorites 
For å gjøre bykjernen attraktiv må de myke trafikantene 
gis prioritet i gaterommet. Det må etableres gode gang- 
og sykkelforbindelser i gatene og nye forbindelser for 
gående og syklende spesielt øst-vest i byen. Syklistene  
bør kunne ta raskeste veg og slippe underganger. 

4. Gående og syklende prioriteres i bykjernen
I bykjernen er det viktig å prioritere de gående og syklende, 
både i gatene og med å legge til rette for sykkelparkering 
m.v. Dette må sees i sammenheng med bruken av arealer for 
ulike trafikantgrupper og arbeidet med parkeringsstrategi.   

5. Gående og syklende prioriteres i øst-vest-
forbindelsen i byen, over Nybrua og jernbanen
Tilrettelegging for gående og syklende i øst-vest-forbindelsen 
i byen er viktig. Nybrua er en naturlig akse øst-vest i 
nordre del av byen, og bør tilrettelegges bedre for myke 
trafikanter. Muligheter for kryssing av jernbanen bør også 
forbedres med en ny gang- og sykkelforbindelse over/
under sporene. 
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Produsert av Elverum kommune, 
enhet for arealplan v/byarkitekt Solveig Høye 

Ved utskrift anbefales vending på kortside 
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