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OPPSUMMERENDE ILLUSTRASJONSHEFTE

SWECO har fått i oppgave av Elve-
rum kommune å utarbeide en 
mulighetsstudie for bydel Vestad som 
en del av forarbeidene til 
Kommunedelplan for Elverum 
byområde.

Dette illustrasjonsheftet inneholder 
illustrasjoner og diagrammer som 
redegjør for våre plangrep til 
mulighetsstudiet for Vestad.

Heftet viser den overordnede planen, 
samt noen utvalgte nedslagsfelt som 
blir videre utdypet.

BYPLAN FOR VESTAD
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HENSIKT

INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN
Mulighetsstudiet er et forarbeid til 
kommuneselplanen for Elverum 
byområde og skal bidra med et 
rammeverk som en langsiktig utvikling 
på Vestad kan skje innenfor.Tids-
perspektivet for en gjennomført 
utbygging er satt til 2050.

Bydel Vestad i Elverum kommune skal 
utvikles til en ny bydel med blandet 
bolig og næringsfunksjoner. Spesielt 
området rundt Skysstasjonen skal 
videreutvikles med bymessig 
karakter. Planen skal sikre en helhetlig 
utvikling av området med høy kvalitet. 
Planen skal gi tydelige og forutsigbare 
rammer, men samtidig være fleksibel 
og gi rom for tilpasning ved utvikling 
av nye behov. 

Mulighetstudiet må ta hensyn til 
dagens og fremtidige behov for bolig, 
næring og andre arealkrevende ele-
menter.

Utviklingen må skje i faser i takt med 
befolkningsveksten.
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MEDVIRKNING
Medvirkning er en grunnleggende 
forutsetning i et lokaldemokrati, og gir 
befolkningen muligheten til å delta og 
medvirke til bedre planløsninger.

I tillegg til å involvere befolkningen og 
interessegrupper er det viktig å 
involvere berørte myndigheter for å 
sikre at ulike myndighetsinteresser blir 
tatt hensyn til på «best mulig måte» 
gjennom planprosessen.

Medvirkning er dermed viktig for å 
skape forankring og eierskap, og for 
å unngå ekstra runder og utsettelser 
i forbindelse med utarbeidelsen av 
plandokumentene for kommune-
delplan for Elverum byområde. 

Tilnærmingen til planarbeid har blitt 
presentert for formannskapet i 
Elverum kommune 29.09.2017.
I anledning mulighetsstudiet på 
Vestad har byplanavdelingen i 
Elverum kommune og SWECO hatt 
særmøter Hedmark trafikk og Statens 
Vegvesen (19.10.2017), BaneNor 
(07.11.2017) og et medvirkningsmøte 
med grunneierne (19.10.2017). 
Tilbakemeldingene ha vært viktig for 
videre bearbeiding av plangrepet.
 
Befolkningen og interesserte har blitt 
informert om planarbeidet på 
Bybloggen til Elverum kommune.
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AVGRESNING OG BARRIERER
Vestad har en tydelig avgrensing med 
Glomma i øst, jernbanen i vest og et 
skogsfelt i nord. Hamarvegen utgjør 
en barriere mot sør, men planområdet 
avgrenses med Bakketungata. Den 
tydelige avgrensningen er en fordel 
når et område skal defineres, men 
barrierene er en utfordring for å knytte 
Vestad til de omkringliggende delene 
av byen. 

DAGENS SITUASJON

IDENTITET
Skysstasjonen er Vestads identitets-
bærer og viktigste målpunkt. 
Betydningen til tross, byrommet om-
kring har en utflytende karakter i den 
forstand at plassen ikke er avgrenset 
i forhold til de øvrige omgivelsene. I 
tillegg til stasjonsbygningen, finnes 
flere eldre enkeltbygninger og miljøer 
som bidrar til å gi Vestad identitet og 
historisk forankring. Trehusbe-
byggelsen med forhager langs Grin-
dalsvegen og Grindalen skanse helt 
nord i planområdet er eksempler på 
dette. Ved skansen ligger dessuten et 
historisk punkt for krysning av 
Glomma. 

 LANDSKAPSTREKK
Nærheten til Glomma er Vestads 
viktigste landskapstrekk. Området 
heller svakt mot elva før terrenget går 
bratt ned omkring sju meter. Dermed 
er elvas vannspeil hverken egentlig 
synlig eller tilgjengelig for menneske-
ne som ferdes på Vestad. Det er lite 
opparbeidet parkareal i planområdet, 
med enkelte unntak. I tillegg til de 
kultiverte hagene som finnes i 
bomiljøene langs Glomma, finnes 
imidlertid mye krattvegetasjon og 
store trær med stort potensial for 
foredling. 

LOKALISERING
Vestad har en sentral beliggenhet 
mellom Skysstasjonen og Glomma. 
Store deler av området preges av 
tomme lokaler, fravær av mennesker 
og generelt lite virksomhet. Disse mo-
mentene bidrar blant annet til at Jern-
banegata vanskelig leses som retnin-
gen mot Elverum sentrum, Leiret, for 
besøkende som ankommer Skys-
stasjonen enten med buss eller tog.



BYPLAN FOR VESTAD - SWECO - 10.11.2017 - ILLUSTRASJONSHEFTE

TILNÆRMING

TYDELIG
Planen har et lesbart konsept hvor 
hovedprinsippene for planen kommer 
fram.

ROBUST
Planen kan tilpasses endrete premis-
ser og nye behov i fremtiden.

NYSKAPENDE
Planen legger til rette for ambisøse 
løsninger og nytenkning innen arkitek-
tur og byutvikling.

GJENNOMFØRBAR
Planen gir grunnlag for en realistisk 
utbygging.

ET GODT BYPLANGREP
Vi mener at en god mulighetsstudie 
kjennetegnes av 
følgende fire kvaliteter: 

Tydelig, robust, nyskapende og 
gjennomførbar. 

I arbeidet med denne mulighetsstudi-
en har vi tatt valg som vi mener ivare-
tar disse kvalitetene.  
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SITUASJONSPLAN

PLANGREP
Planen legger opp til en fortetting 
rundt knutepunktet og en samlet ut-
bygging på cirka 200.000 m2 i bydel 
Vestad. En anbefalt fordeling på 70% 
til bolig, 20% til kontor og 10% til han-
del ligger til grunn for byplangrepet. 
Dette gir cirka 1600 boenheter med 
4000 bosatte. Det forutsettes en funk-
sjonsblanding av bolig, næring og of-
fentlige funksjoner. I tillegg anbefales 
en supplering av offentlige funksjoner 
og noe fortetting i eksisterende bolig-
områder.
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UTVIKLINGSBRIKKER

       områder som bør ses i 
              sammenheng

TRINNVIS UTVIKLING
Det er begrenset press på Vestads 
arealer. Planen etablerer derfor et 
rammeverk som utviklingen kan skje 
innenfor, trinnvis over en lengre 
periode. De offentlige strukturene må 
tidlig på plass, og området kan 
deretter utvikles brikke for brikke. 
Planen tar i utbredt grad hensyn til 
eiendomsstruktur og er med dette 
gjennomførbar.

MIDLERTIDIGE VOLUMER
Mulighetsstudien legger opp til midler-
tidig bruk av arealer i påvente av 
fremtidig utvikling. Det er viktig å 
opprettholde eksisterende volumer 
i form av bygningsmasse og vege-
tasjon innenfor rammeverket som 
planen legger opp til, slik at bydelen 
ikke fremstår som uferdig i de tidlige 
fasene. Eksisterende vegetasjon har 
stor betydning i denne sammenheng. 
Både store trær og krattvegetasjon 
kan være romdannende volumer og 
ha estetisk verdi.

UTVIKLINGSSTRATEGI

AKTIVITET
Det er tilsvarende viktig å skape 
aktivitet og bevegelsesmønstre som 
forberedelse på utviklingen. 
Etablering av en midlertidig gang- og 
sykkelbro over jernbanen legger til 
rette for et nytt bevegelsesmønster 
gjennom Vestad og bidrar til å gjøre 
planen gjennomførbar. Det kan også 
eksempelvis etableres midlertidige 
aktivitetsparker med løyper for ski og 
sykling.
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NY BEBYGGELSEEKSISTERENDE BEBYGGELESE OG 
BOMILJØER MED SÆRPREG

PLANGREP

BEBYGGELSESSTRUKTUR
Planen legger opp til en differensiert 
bebyggelse med tyngdepunkt langs 
Jernbanegata, som bidrar til å 
gjøre retningen tydelig. Dette gate-
løpet skal prioriteres både tidsmessig 
for å etablere aksen, og høydemessig 
for å synliggjøre betydningen og 
nærheten til Skysstasjonen. 

En breddesatsning på boligtypologi-
er muliggjør nyskapende arkitektur. 
Satsningen gjør også planen robust 
og rustet for et behov som endres i 
fremtiden. Tilsvarende bidrar 
eksemplevis opplegg for god tak-
høyde i 1.etasje med muligheter for 
bruksendring til en robust plan. 

Ved å følge realistisk utbyggings-
modell, der utbygging og høyder 
planlegges i henhold til antatte 
faktiske behov, er planen 
gjennomførbar.

Bolig

StasjonsplassenGang- og sykkelbro

Jernbanegate
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FUNKSJONER I ØVRIGE ETASJER BOLIGTYPOLOGIER
1 2 3 4 5 6 Bolig Punkthus

Urbane leilighetsbygg

Terassehus

Næring Rekkehus/Townhouse

Urbane kvartaler

Rekkehus

Kontor Leilighetsbygg i boligstrøk

Leilighetsbygg med forhage

Signalbygg

FUNKSJONER PÅ BAKKEPLANETASJEANTALL

Bolig

Næring

Kontor

Jernbanegate

Grindalsvegen Bryggetorg
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Nærlekeplass 
innenfor en radius av 50 m, 
minimum 150m2

Strøkslekeplass 
innenfor en radius av 150 m, minimum 
1000m2 Grønne passasjer Grønne lommer

PLANGREP

BLÅ/GRØNN STRUKTUR
Plangrepet etablerer en tydelig grønn-
struktur med innslag av blått. Visuelle 
og funksjonelle tverrforbindelser med 
grønn innramming knytter Skysstasjo-
nen og Vestad vest med Glomma i øst, 
og med dette blir nærheten til Glom-
ma tydelig. I tillegg knytter nord-sør-
gående grøntdrag tverrforbindelsene 
sammen og skaper et grønt nettverk 
for hele Vestad. Tverrforbindelsene 
varierer i karakter og bredde. Park-
gata er den viktigste forbindelsen og 
opparbeides som et bredt parkbelte 
med mange attraksjoner og aktivite-
ter. Andre steder er forbindelsen en 
grussti som sikrer atkomst til elve-

bredden mellom private hager. Flere 
steder har de grønne forbindelsene 
«lommer» som bidrar til variasjon.
Grønnstrukturen langs Glomma 
forsterkes gjennom fysisk tilgang til 
og tilrettelegging av elvebredden, og 
dermed blir Glomma som landskap-
selement synlig og tydelig. I Parkga-
ta og langs elvebredden spesielt, og 
i parkene generelt, kan det utformes 
implementeres spennende utforming 
og nyskapende løsninger. 
Planen er robust ved at den sikrer en 
grønn sone langs Glomma og tar 
høyde for flom. 
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Egen sykkeltrasé SamlevegerSykkelvennlige gater Boliggater

PLANGREP

FORBINDELSER
Prioritering av utvikling langs Jern-
banegata og utforming av Jernbane-
gata som Vestads hovedakse bidrar til 
en tydelig forbindelse mellom 
Skysstasjon og Leiret. Aksen er også 
historisk forankret.

Vestads avgrensning er for en stor del 
fysiske barrierer og punktering av 
disse er viktig for å knytte bydelen til 
omgivelsene. Planen knytter Vestad 
sterkere til omkringliggende områder 
ved å forsterke eksisterende og 
etablere nye forbindelser.

Plangrepet er robust ved å være ut-
arbeidet slik at det fungerer både med 
og uten atkomst fra vedtatt rundkjø-
ring i Meierigata.

Det foreslås krysninger for myke 
trafikanter over jernbanen og 
Glomma. Området ved Nybrua er det 
beste krysningspunktet for 
majoriteten av syklistene. Fra et 
byutviklingsståsted er det ønskelig at 
Nybrua stenges for biltrafikk, men an-
vendes for kollektiv og myke
trafikanter. Forslaget om ny gang- og 
sykkelforbindelse er robust, ved at et 
eventuelt nytt vedtak om å gjøre om 
Nybrua til g/s-bro ikke endrer situa-
sjonen. Situasjonsplanen viser også 
alternative plasseringer. 

Gang- og sykkelbroene gis en utfor-
ming som er nyskapende. 
Tilsvarende kan undergangene under 
Hamarvegen utvides og lyssettes for 
en mer attraktiv forbindelse. 

Kabelferge ved Grindal er 
nyskapende med sin historiske 
referanse til forbindelsen 
over Glomma.
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PLANGREP

Skysstasjonen. Andere tiltak kan 
være innføring av parkeringsavgift 
i området og en offensiv satsing på 
sykkel som transportmiddel for vare-
transport i området og innflring av en 
bysykkelordning både med utleie av 
sykkel, elsykkel og lastesykler.

JERNBANEGATA

SØNDRE DEL AV GRINDALSVEGEN PRINSIPP FOR BOLIGGATE

TRAFIKK
For å minimere biltrafikken inn og ut 
av Vestad legger plangrepet opp til en 
funksjonsblanding hvor mange 
hverdagsaktiviteter kan skje innenfor 
Vestad basert på «nærhetsbyprinsip-
pinene». Nærheten til Skysstasjonen 
vil kunne bidra til at området blir spe-
sielt attraktivt for pendlere. 
Skysstasjonen må sees i sammen-
heng med kollektivdekningen av om-
rådet. Her foreslås det i samarbeid 
med Hedmark trafikk en bussholde-
plass i krysset Grindalsvegen X Jern-
banegata. Denne holdeplassen kan 
betjene store deler av Vestad-
området som ligger langs Glomma.

Det er nødvendig å prioritere gode 
gang- og sykkelløsninger i fremtiden. 
Et finmasket gatenett tilrettelegger for 
raske tverrforbindelser gjennomg 
området. Det er både forslått gate-
tversnitt med egne sykkelfelt som 
kobler seg til det overodnete sykkle-
veinett i Elverum og ”shared 
space”-løsninger hvor ”bilen er gjest” 
i et byrom hvor alle trafikanter deler 
trafikkarealene på lik linje.

Det anbefales en særs lav parkerings-
dekning med 70% av dagens 
parkeringsnorm og en samlokalise-
ring av parkeringsplasser rundt 
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STASJONSOMRÅDET 

50 m 100 m

Torg
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sportsfasiliteter og 
veksthus

Aktivitetspark
Lekepark/barnehage

Bydelshus 
med kulturscene

Kulturpark

Stasjonsplassen

Skogutstilling

Skysstasjonen

Oppstillingsplass buss
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Busstopp
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25m

24m

SKYSSTASJONEN
Stasjonsplassen rommer Skys-
stasjonen og en rekke tilhørende funk-
sjoner: Bussoppstilling, taxi, kiss’n’ri-
de, ventearealer for de 
reisende, sykkelparkering, vann-
element og mulighet for ute-
servering. Skysstasjonen er et 
kollektivknutepunkt. I tillegg samles 
mange retninger i dette byrommet. 
Stasjonsplassen har derfor i hoved-
sak ett dekke for å samle alle 
retningene og tydeliggjøre byrommets 
avgrensning. Stasjonsplassen 
avgrenses også av bygnings-
volumene omkring. I tillegg til bolig-
kvartalene, rammes plassen inn av et 
parkeringshus i sør og over-
dekket sykkelparkering i nord. Jern-
banegatas betydning fremheves ved 
at byrommet avsluttes vinkelrett på 
gata. Parallelt med sporområdet 
etableres et tak som knytter Skys-
stasjonen til området for buss-
oppstilling. Plassgulvet brytes opp 
med busk- og staudefelt, trær og 
andre overflater, som grus og hevede 
gressplener. Byrommet får med dette 
ulike soner for ulike formål, men med 
én samlende innramming. Inndeling i 
mindre rom ved hjelp av vegetasjon 
legger til rette for gode møteplasser 
og ventearealer. 
Mulighetsstudien legger opp til en 
variant av det såkalte «shared spa-

JERNBANEGATA

PRINSIPP FOR BOLIGGATE

ce»-prinsippet, der fotgjengere og 
syklister kan bevege seg fritt på hele 
plassen, men det tillates krysning av 
biler og busser på fotgjengernes pre-
misser i angitte områder.
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ÅPENT MØTEPLASS
Sentralt på Vestad foreslås det å be-
nytte eksisterende bygninger til 
bydelshus med kulturscene og barne-
hage. Barnehagens uteområde kan 
benyttes som lekepark utenom 
åpningstid. 

Deler av området mellom Grindals-
vegen og Glomma, sør for Parkgata, 
kan romme en offentlig funksjon. 
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PARKERINGSHUS 
I tilknytning til Skysstasjonen 
etableres et parkeringshus med plass 
til cirka 300 biler. På den måten er 
det mulig å frigjøre gateplass til andre 
aktiviteter og formål og styrke 
Skysstasjonens funksjon som knute-
punkt for kollektivtrafikktilbudet.

Parkeringshuset bør være
flerfunkjsonelt. Et høystandard 
sykkelhotell med tilhørende 
funksjoner bør integreres i første 
etasje. Fasaden av parkeringshuset 
kan brukes til klatrevegg for beboere 
i området og besøkende. Bygnings-
volumet kan transformeres til andre 
formål i fremtiden tilpasset tidens 
behov og verdier.

Takflaten utnyttes til for eksempel 
veksthus og en basketballbane eller 
drivhus for allmenheten som er 
synlig i resten av området.

50 m 100 m

Torg

Mulig lokalisering av offentlig funksjon

Barnehage

Kabelferge

Fellesgrill og sittegruppe

Grindalen Skanse

Kontor og bolig

Restaurant

Kajakbrygge

Grussti

Kiss n´ ride

Sykkelverksted

Sykkelparkering

Gang- og sykkelbro

Kaprifolhage

Bordtennis

Ballbinge

Grønnsakshage

Taxi

Friluftsbad

Parkeringshus med 
sportsfasiliteter og 
veksthus

Aktivitetspark
Lekepark/barnehage

Bydelshus 
med kulturscene

Kulturpark

Stasjonsplassen

Skogutstilling

Skysstasjonen

Oppstillingsplass buss

Bordgang

Grussti

Observatorium

Sitteplass

Sitteplass

Sitteplass

Alternativ trasé gang- og sykkelbro

Kontor

Studentbolig

Fortettingspotensiale

Linjepark

Balløkke

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Handel og bolig

Handel og bolig

Handel og bolig

Handel og bolig

Handel og næring

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Fortettingspotensiale

Fortettingspotensiale

Fortettingspotensiale

Gesellparken

Utvidelse av bro til gang- og sykkelfelt 

Mulig plassering av gang- og sykkelbro

Busstopp

Busstopp

24m

25m

24m

OFFENTLIGE FUNKJSONER



BYPLAN FOR VESTAD - SWECO - 10.11.2017 - ILLUSTRASJONSHEFTE

PARKER

PARKOMRÅDER
Nord og vest i Vestad foreslås en 
Aktivitetspark. Området tilhører 
Bane NOR i dag og er så å si flatt etter 
jernbanevirksomhet. Ved overskudds-
masser fra utbyggingen kan det byg-
ges opp et variert terreng. 
Parken kan ha naturpreget vegeta-
sjon og grusede løyper for sykling, 
løping og turer. Vinterstid kan områ-
det brukes til ski og eventuelt aking. 
Parken skaper en visuell skjerm mot 
jernbanen og et utvidet rekreasjons-
tilbud i nærmiljøet. 

I forbindelse med eksisterende jern-
baneskinner foreslås det å etablere 
en Linjepark som en funksjonell 
forbindelse i nord-sørgående retning. 
Ved å innlemme skinnene som en del 
av parkens utforming, synliggjøres 
jernbanevirksomheten som et lag av 
Vestads historie gjennom fysiske spor 
i terrenget. 

Mot boligområdene langs Linjepar-
ken kan det anlegges en balløkke.
Vest for jernbanen kan det lages en 
«Skogutstilling» der Elverum som 
skogkommune viser skogbrukets 
syklus i målestokk 1:1.
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LANGS GLOMMA
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GRINDALEN SKANSE
Det opparbeides sitteplasser og 
fellesgrill i forbindelse med kultur-
minnet. Det legges opp til en kabel-
ferge som forbinder landområdene på 
hver side av Glomma. 
Forbindelsen sammenfaller med det 
historiske punkt for kryssing av 
Glomma. Kabelfergen er i første 
omgang tenkt som et rekreasjonstil-
bud.
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ELVEBREDDEN
Mellom Nybrua og Glåmbrua foreslås 
en restaurant. Utover servering, 
legges det opp til kajakkbrygge og 
utleie. Anlegget er dessuten en 
attraksjon i seg selv, med mulighet for 
å gå på restaurantbyggets tak, og et 
naturlig stopp på «museumsrunden». 
Fra Glomma Kajakk løper en bord-
gang tett på vannoverflaten, til 
Gammelbrua i sør og til Parkgatas 
avslutning i nord. Det lave nivået gir 
en unik nærhet til Glomma, men inne-
bærer samtidig at bordgangen tidvis 
vil stå under vann ved en 200års flom. 
Dette bidrar på sin side til å synlig-
gjøre naturens syklus, og elve-
rommet er stadig tilgjengelig i parken 
som ligger noe hevet over Glomma. 
Bordgangen avsluttes i et friluftsbad 
som muliggjør et trygt og skjermet bad 
i Glomma. Mellom badet og kajakk-
brygga anlegges et «observatorium» i 
vannflaten. I tillegg til bordgangen, an-
legges en gruset sti i terrenget som vil 
være tilgjengelig i de fleste tilfeller når 
bordgangen er oversvømt. Stien for-
binder Nybrua med Grindalen skanse 
og har flere sittemuligheter underveis.

LANGS GLOMMA
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KRYSNING AV GLOMMA
Mulighetsstudien viser en utvidelse 
av Nybrua for gang- og sykkeltrafikk. 
Alternativer vil være en om-
disponering av Nybrua til kollektiv-, 
gang- og sykkeltrafikk eller en helt ny 
bro parallelt med den eksisterende. 
En ny gang- og sykkelbro i 
forlengelsen av Parkgata, som knytter 
Vestad til grøntområdene på motsatt 
elvebredd, kan også vurderes.

GANG- OG SYKKELBROER
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KRYSNING AV JERNBANEN
En gang- og sykkelbro over spor-
området må tilpasses fri høyde gitt 
av elektrifisering av jernbanen. Det er 
plasskrevende å ta opp denne høy-
den i en universelt utformet rampe, og 
mulighetsstudiet foreslår en spiral-
utforming. Det er mulig å benytte 
broen for atkomst til sporene. I påven-
te av avklaringer rundt ombyggingen 
av jernbanen kan det etableres en 
midlertidig bro som kan være en 
attraksjon i seg selv.
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NYE BOLIGER OG OPPLEVELSER MELLOM GLOMMA OG SKYSSTASJONEN
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BOLIGKVARTALER

BYROM OG BOLIGMILJØ
Mulighetsstudien forslår en utbygging 
som tar høyde for fortettings-
muligheter og utbyggings-
potensialet fram til 2050. 
Ulike delområder vil skiller seg derfor 
tydelig fra hverandre både i forhold til 
høyde, tetthet, men også målgruppen 
for fremtidige beboere og deres 
preferanser og behov. Planen vil 
dermed være et robust rammeverk 
som gir forutsigbare rammer for 
utviklingen. 

Punkthusene

Jernbanegata

Elvebredden

Parkgata

Kunnskapskvartalet

Boliger langs Linjeparken

Bebyggelse med forhage
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Typologier og høyder Materialer og farger

Tak Entreer og balkonger

Gulvet

Vegetasjon Typologier og høyder Materialer og farger

Tak Entreer og balkonger

Gulvet

Vegetasjon

JERNBANEGATA

Typologier og høyder Materialer og farger

Tak Entreer og balkonger

Gulvet

Vegetasjon

KARAKTER, INNHOLD OG FUNKJONER

Jernbanegata skal være en tydelig og 
lett lesbar forbindelse mellom 
stasjonsområdet og sentrum. Her 
legges derfor tyngdepunkt av 
utviklingen på Vestad. Bygningenes 
høyder signaliserer aksens 
betydning, samtidig som retningen 
understøttes av fasadenes rette linje 
og trerekker som følger gateløpet. 
Alléen og annen vegetasjon bidrar til å 
skape et attraktivt miljø for gående og 
syklende, som igjen inviterer til bruk 
av Jernbanegata. Sykkel gis 
prioritet gjennom tosidig sykkelfelt. 
Ekstra bredt fortau på gatens nordsi-
de legger opp til mulighet for ute-
servering og annen aktivitet langs den 
sørvendte fasaden. Det legges opp til 
service og handel i 1. etasje. 

TYPOLOGIER OG HØYDER 
Jernbanegata er tyngdepunktet av 
planen, også høydemessig. 
Bebyggelsen her varierer mellom fire 
og seks etasjer.  Bygningene 
utformes med en tydelig, men 
fleksibel sokkeletasje som kan 
tilpasses til næringslokale eller 
boligetasje etter behov. Bebyggelsen 
danner et gateforløp mellom Skyss-
stasjonen og Glomma, delt opp i ulike 
kvartaler.

MATERIALER OG FARGER
Fasadene langs Jernbanegata har et 
variert uttrykk og en rekke farge-
nyanser. 

TAK
Varianter av saltak eller mansardtak 
bidrar til å redusere inntrykket av 
byggehøyden og til å fremheve 
Jernbanegata som Vestads hoved-
akse.
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Typologier og høyder Materialer og farger

Tak Entreer og balkonger

Gulvet

Vegetasjon

Typologier og høyder Materialer og farger

Tak Entreer og balkonger

Gulvet

Vegetasjon

Typologier og høyder Materialer og farger

Tak Entreer og balkonger

Gulvet

Vegetasjon

ENTREER OG BALKONGER
Byggene langs Jernbanegata har 
store vindusflater i førsteetasje og 
direkte adkomst fra gaten. 
Kombinasjonen av innganger til han-
delslokaler og leilighetsbygg, 
og muligheten for uteservering, er 
med å gi gateløpet en urban karakter.

GULV
Jernbanegata anlegges som asfaltert 
bygate med egne sykkelfelt i samme 
nivå. Fortauene er brede, særlig på 
nordsiden av gata, og anlegges med 
belegningsstein av høy kvalitet. 

VEGETASJON OG MØBLERING
Store gatetrær plantes med jevn 
rytme, og med dette understrekes 
gatens retning. Gjennomgående felt 
med vegetasjon under trærne bidrar 
til et frodig uttrykk, samtidig som be-
dene sørger for lokal overvannshånd-
tering.
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BOULEVARDEN JERNBANEGATA SETT MOT SKYSSTASJONEN
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BOULEVARDEN JERNBANEGATA SETT MOT SKYSSTASJONEN
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PARKGATA
KARAKTER, INNHOLD OG FUNKSJONER

Parkgata omfatter strøket som 
forbinder Stasjonsplassen i vest med 
Glomma i øst, samt den tilgrensende 
townhouse-bebyggelsen. Byrommet 
har et grønt preg og karakteriseres av 
stor variasjon i både arkitektoniske ut-
trykk og vegetasjonsbruk. 
Bebyggelsen rommer boliger som har 
innganger mot gaten, og dermed opp-
står halvprivate soner i overgangen 
mot det offentlige parkdraget hvor 
beboere får sette sitt preg.
Parkgata er tilgjengelig for kjøring til 
eiendommene, men det legges ikke 
opp til gjennomgangstrafikk. Strøket 
utformes på de myke trafikantenes 
premisser, både med tanke på 
fremkommelighet og innhold. Her 
tilrettelegges det for en stor variasjon 
av rekreasjonsaktiviteter og lek, i 
tillegg til skjermede soner for opphold. 
Ulike plassdannelser skaper 
potensial for gode møter mellom 
mennesker som bor ved eller besøker 
Parkgata. 

TYPOLOGIER OG HØYDER 
Hustypen er townhouses i 2 til 4
etasjer. Bygningene utformes med 
stor variasjon. 

MATERIALER OG FARGER
Fasadeutformingen har stor variasjon 
i materialer og farge. 
Utformingen skal bidra til en tydelig 
vertikal inndeling av bebyggelsen. Det 
legges opp til en stor del grønne inn-
slag i arkitekturen. 

TAK
Taklandskapet består av en 
kombinasjon av flate tak og saltak i til-
legg til takterrasser med mulighet for 
opphold og grønne innslag.



BYPLAN FOR VESTAD - SWECO - 10.11.2017 - ILLUSTRASJONSHEFTE

ENTREER OG BALKONGER
Boligene henvender seg til park-
gata med individuelle innganger.
. Private uterom integreres i 
bygningene i form av takterrasser, pa-
tios og brede balkonger. 

GULV
Parkgata har en utforming som er 
med å underbygge parkpreget. Inn-
spill av ulike dekker og felt med løsere 
grus bidrar til variasjon og tilpasning 
av flatene til ulike funksjoner. Store 
og små vegetasjonsfelt, samt hevede 
gressflater og nedsenkede grusfelt, 
bidrar til inndeling av Parkgata i ulike 
soner.

VEGETASJON OG MØBLERING
Et stort spekter av trær, busker og 
stauder skaper variasjon langs 
Parkgatas forløp. Årstidenes 
skifter bidrar i tillegg til å skape ulike 
sanseopplevelser. Gjennomgående 
regnbed og vannrenner håndterer 
overvann, samtidig som vann-
elementet forbinder Skysstasjonen 
med Glomma.
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BYLIV I PARKGATA SETT MOT STASJONEN
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BYLIV I PARKGATA SETT MOT STASJONEN
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PUNKTHUSENE
KARAKTER, INNHOLD OG FUNKSJONER

I området nord for Stasjonsplassen 
legges det opp til punktbebyggelse 
som rommer en blanding av kontor og 
bolig. Aktivitetsparkens beplantning 
videreføres mellom byggene, slik at 
bygningene fremstår som volumer i 
det grønne. Bygningene har en 
dimensjon som gir høy utnyttelse tett 
på kollektivknutepunktet, samtidig 
som bebyggelsen megler overgangen 
mellom de planlagte høye husene 
vestsiden av jernbanen og den lave 
bebyggelsen i øst. Området er egnet 
for lokalisering av stasjonsnære ar-
beidsplasser, men er gitt en fleksibel 
utforming som kan tilpasses behov i 
fremtiden. Det tilrettelegges derfor for 
kontor med mulighet for annen 
næring, og med ulike fellesfunksjoner. 
En felles kantine som er offentlig 
tilgjengelig er en mulighet i så måte.  

TYPOLOGIER OG HØYDER 
Kvartalets fem punkthus bidrar med 
varierende former og arkitektur i 
området. Bygningene har en høy-
de på 4 til 6 etasjer og trappes ned 
mot øst, med ulik maksimal høyde. 
Terrasseringen skaper et fellestrekk, 
samtidig som hver bygning har et in-
dividuelt arkitektonisk uttrykk. Vinkle-
te former skaper interessante over-
ganger mellom den grønne 
terrasseringen av uterommet og 
fasadene.

MATERIALER OG FARGER
Punkthusene har variasjoner av ulike 
farger og materialer. Fasader i 
naturlige materialer som tegl i varme 
toner og tre er med på å skape et 
harmonisk inntrykk, spesielt i over-
gangene mot det grønne. Det er 
innarbeidet vegetasjonselementer 
på fasadene mot rommene mellom 
byggene for å ytterligere forsterke det 
grønne preget. Aksentuerende vin-
dusutforming og andre detaljer bidrar 
til å skape nyanser og variasjon.

TAK
De terrasserte takene tilbyr felles tak-
terrasser med fint utsyn for 
leietakere og beboerne. 
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ENTREER OG BALKONGER
Inngangspartier og 1.etasjer 
utformes med store vindusflater og 
omsorgsfull detaljering for å bidra til 
liv gata. På grunn av utsynet 
etableres balkonger mot kilene 
mellom byggene.

VEGETASJON OG MØBLERING
Aktivitetsparkens naturpregede 
vegetasjon i vest trekkes inn i ute-
rommene mellom byggene. 
Beplantningen er variert og sammen-
satt av ulike trær, busker og stauder. 

GULV
Et gjennomgående gulv med 
belegningsstein strekker seg fra 
fasade til fasade og sikrer atkomst til 
kontorbygg og tilgrensende boliger, 
Byrommet skaper også en forbindel-
se mot nord og Grindalsvegen i øst. 
Dekkets kvalitet bidrar, sammen med 
plantefelt, til å kommunisere gaten 
som «shared space». Innslagene 
av vegetasjon danner også et forløp 
med ulike soner. 
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Typologier og høyder
Materialer og farger Tak

Entreer og balkonger Gulvet mot fasaden/ 
vegetasjon

Typologier og høyder
Materialer og farger Tak

Entreer og balkonger Gulvet mot fasaden/ 
vegetasjon

Typologier og høyder
Materialer og farger Tak

Entreer og balkonger Gulvet mot fasaden/ 
vegetasjon

BOLIGER LANGS LINJEPARKEN
KARAKTER, INNHOLD OG FUNKSJONER

Boligene vest for Linjeparken har inn-
ganger fra den offentlige gaten. Med 
dette oppstår halvprivate soner i over-
gangen mot det offentlige by-
rommet hvor beboere får sette sitt 
preg. Bakgårdene er felleshager for 
beboerne og en arena for uformelle 
møter. Rekkehusene øst for Linje-
parken har fellesområder i tillegg til 
små, private hager. Begge bolig-
feltene ligger langs med Linjeparken, 
på hver sin side. Aktivitetsparken med 
stisystem og balløkke, og Lekeparken 
med videre forbindelse mot Glomma.

TYPOLOGIER OG HØYDER 
Bebyggelsen vest for Linjeparken har 
høyder som varierer mellom 2 og 5 
etasjer. Fasadene er forskjøvet i 
forhold til hverandre for å skape 
variasjon i gateløpet. 
Høydene til rekkehusene øst for 
Linjeparken er 2 til 3 etasjer, 
tilpasset eksisterende boligområdet 
langs Grindalsvegen.

MATERIALER OG FARGER
Farger og materialer er tilpasset 
eksisterende bygningsmiljøer langs 
Grindalsvegen.

TAK
Taklandskapet består av en 
kombinasjon av flate tak og saltak, 
i tillegg til takterrasser med mulighet 
for opphold og grønne innslag.
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Typologier og høyder
Materialer og farger Tak

Entreer og balkonger Gulvet mot fasaden/ 
vegetasjon

Typologier og høyder
Materialer og farger Tak

Entreer og balkonger Gulvet mot fasaden/ 
vegetasjon

ENTREER OG BALKONGER
For boligene vest for Linjeparken er 
balkonger og andre uteplasser 
integrert i bygningens arkitektur. 
Rekkehusene øst for Linjeparken har 
individuelle innganger og private 
hager. 

VEGETASJON OG MØBLERING
En sammensatt beplantning og 
møblering langs fasaden til boligene 
vest for linjeparken skaper soner i 
overgangen mellom det offentlige og 
det private, og forsterker variasjonen 
som de forskjøvete fasadene legger 
opp til. En frodig beplantning i bak-
gårdene og hagene til rekkehusene 
øst for linjeparken skaper et grønt bo-
miljø som tilbyr sanseopplevelser som 
varierer gjennom året. Rekkehusha-
gene har et kultivert preg med bær-
busker, små frukttrær og prydvekster.

GULV
Et gjennomgående gulv med 
belegningsstein strekker seg fra 
fasade til fasade og sikrer atkomst til 
boligenevest for Linjeparken. Dekkets 
kvalitet bidrar sammen med plante-
felt, til å kommunisere gaten som som 
«shared space». 

Typologier og høyder
Materialer og farger Tak

Entreer og balkonger Gulvet mot fasaden/ 
vegetasjon
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Typologier og høyder
Materialer og farger Tak

Entreer og balkonger Gulvet mot fasa-
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Forskjøvet møbleringsone

Typologier og høyder
Materialer og farger Tak

Entreer og balkonger Gulvet mot fasa-
den/vegetasjon

Forskjøvet møbleringsone

BEBYGGELSE MED FORHAGER

KARAKTER, INNHOLD OG FUNKSJONER

Langs bebyggelsen i søndre del av 
Grindalsvegen videreføres prinsippet 
med frodige forhager som er en 
kvalitet ved de eksisterende bolig-
områdene i nord. Den grønne innram-
mingen bidrar til å skille Grindalsvegen 
som offentlige gate fra Jernbanega-
tas mer stramme preg, og karakteren 
underbygger dermed konseptet om 
Jernbanegata som 
Vestads hovedakse. Lokaliseringen 
nær Jernbanegata, Nybrua, Parkgata 
og en mulig fremtidig gang- og sykkel-
bro, gjør at området peker seg ut som 
en potensiell lokasjon for offentlige 
funksjoner, i tillegg til boliger.
Strøkene i kilen mellom Jernbanegata 
og Grindalsvegen følger prinsippet for 
«shared space», der fotgjengere og 
bilister deler arealene, men trafikken 
må foregå på fotgjengernes 
premisser. Bakgårdene er halvprivate 
soner og en arena for uformelle møter 
mellom beboere.

TYPOLOGIER OG HØYDER 
Bebyggelsen består av kvartals-
struktur og lameller med høyder som 
varierer mellom 4 og 5 etasjer.

MATERIALER OG FARGER
Fasadene har store flater i glass mot 
elverommet.

TAK
Takene er i hovedsak flate, men med 
en viss variasjon.
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Typologier og høyder
Materialer og farger Tak

Entreer og balkonger Gulvet mot fasa-
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Typologier og høyder
Materialer og farger Tak

Entreer og balkonger Gulvet mot fasa-
den/vegetasjon

Forskjøvet møbleringsone

ENTREER OG BALKONGER
Boligene langs Grindalsvegen har 
innganger gjennom forhagene. 
Balkongene henvender seg både til 
Grindalsvegen, gårdsrommene og 
elven. 

GULV
Grindalsvegen har fortau og sykkel-
felt frem til Parkgata og utformes uten 
gateparkering. Strøkene i kvartalene 
mellom Jenbanegata og Grindal-
vegen stekker seg med et gjennom-
gående gulv med belegningsstein av 
høy kvalitet fra fasade til fasade. Dek-
kets kvalitet bidra til å understreke 
strøkets karakter som boligområdet.

VEGETASJON OG MØBLERING
Forhagene er karaktergivende og 
bidrar til frodighet langs ved 
Grindalsveien. Beplantningen har et 
kultivert preg med bærbusker, små 
frukttrær og prydvekster. Strøkene 
i kvartalene mellom Jernbanegata 
og Grindalsvegen har en variasjon 
av mindre trær. Regnbed bryter opp 
gulvflaten og sørger for håndtering av 
overvann. Bakgårdene har en 
frodig og sammensatt beplantning 
som gir et fint utsyn for beboere og 
sanseinntrykk som skifter med 
årstidene. Det er flere sittegrupper 
og felles oppholdsplasser som lager 
gode rammer for møter mellom 
beboere. 
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ELVEBREDDEN
KARAKTER, INNHOLD OG FUNKSJONER

Langs med Glomma ligger bolig-
bebyggelse som henvender seg mot 
og trappes ned mot elveløpet. Mellom 
boligene ligger halvprivate bakgårder. 
Mellom boligbebyggelsen og elva 
ligger et offentlig bredt parkbelte med 
tursti som inngår «museumsrunden». 
Stien fortsetter nordover mot 
Grindalen skanse. Frem til Park-
gata i nord løper en bordgang like 
over vannflaten.

TYPOLOGIER OG HØYDER 
Bygningene som ligger på tvers av 
elveløpet trapper seg ned fra 4 til 2 
etasjer mot elvebredden. 
Bebyggelsen er også tilpasset 
situasjonen i nord mot Parkgata.

MATERIALER OG FARGER
Fasadene er delt opp i ulike deler for 
å understreke avtrappingen mot elva.

TAK
Takene er terrasserte og med tak-
terrasser. 
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ENTREER OG BALKONGER
Takterrasser har utsyn mot elve-
rommet og store balkonger ut mot 
gårdsrommet.

VEGETASJON, MØBLERING
Bakgårdene har beplantning med 
prydvekster enkelte små trær. I park-
draget langs Glomma ligger ulike 
skjermede soner som inviterer til 
opphold langs Glomma. Det ryddes 
opp i krattvegetasjon for bedre visuell 
forbindelse mellom rekreasjons-
området og elva.

GULV
Stien mot Glomma har et dekke med 
fast grus. Bordgangen er i tre. 
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MATERIALER OG FARGER
Fasadene er utformet med teglstein 
og tre.

KUNNSKAPSKVARTALET
KARAKTER, INNHOLD OG FUNKSJONER

Samspillet med ny og eksisterende 
bebyggelse skaper med stor 
variasjon i dimensjoner og form. 
Kvartalet rommer studentboliger, 
boliger, kontor, handel og ute-
servering, og rammes inn av en mer 
enhetlig bebyggelse. I tillegg virker 
ett felles bygulv samlende for det 
store kvartalet. Innslag av vegetasjon 
bidrar til at studentkvartalet fremstår 
som en bakgårdspark som er 
tilgjengelig for allmenheten. 

TYPOLOGIER OG HØYDER 
Bygningene i området har fire til seks 
etasjer. Førsteetasjene er tydelig 
utformet og med fleksible plan-
løsninger

TAK
Takene er i hovedsak flate, men med 
en viss variasjon.
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ENTREER OG BALKONGER
Boligene har innganger fra gårds-
rommet og halvprivate oppholds-
soner langs fasadene. Mot Stasjons-
plassen er det franske balkonger som 
bidrar til å skape liv i fasadene og til 
byrommet, samtidig som at den 
tydelige arkitektoniske 
avgrensningen av plassen opprett-
holdes.

GULV
Kvartalet har et gjennomgående 
dekke med høy kvalitet og uten 
markante retninger. Gulvet har
innslag av forskjellige dekker i 
forbindelse med uteservering og 
andre aktiviteter. I tillegg brytes 
gulvet opp av store vegetasjonsfelt.

VEGETASJON OG MØBLERING
Beplantning med busker og små 
trær danner mindre rom i bakgården. 
Regnbed bryter opp gulvflaten og 
sørger for håndtering av overvann. 
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PROMENADE LANGS ELVEN



BYPLAN FOR VESTAD - SWECO - 10.11.2017 - ILLUSTRASJONSHEFTE

PROMENADE LANGS ELVEN



BYPLAN FOR VESTAD - SWECO - 10.11.2017 - ILLUSTRASJONSHEFTE

SWECO
10.11.2017


