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FSK-100/20 Vedtak: 
 
Formannskapet er positive til prosjektet på Garvergården og et høyere antall etasjer enn hva Byplan 
2030 har som norm. Formannskapet forutsetter følgende ved utarbeidelsen av planforslaget:  

1. Utgangspunktet for videre planarbeid er maksimalt 8 etasjer, tilsvarende kotehøyde 216 
moh. Planen må sikre en begrensning på hvor mye av bygningsmassen det gjelder og 
plasseringen innenfor planområdet. Toppetasjer skal være tilbaketrukket. Formannskapet 
ønsker ikke mer enn ett bygg i 8 etasjer. God redegjørelse/dokumentasjon for byggehøyder 
forutsettes ved behandling av planforslaget.  

2. Bestemmelse §§ 1.13.1 og 1.13.4 i Byplan 2030 skal spesielt vektlegges i vurdering av 
høyder, volum, stedstilpasning m.m.. Planforslaget skal redegjøre for hvordan disse 
bestemmelsene er ivaretatt. Virkningen på bebyggelse som er regulert til bevaring, 
herunder gjenreisningsbebyggelsen, skal dokumenteres og redegjøres for. 

3. Rådhusets funksjon som monumentalbygg og landemerke skal ikke forringes. 
Galgebergparkens preg på bybildet skal ivaretas som del av landskapssilhuetten. 

4. Bygulv, byrom og parkanlegg/uteoppholdsarealer skal være tilgjengelig for allmennheten. 
Planen må sikre at tilgjengelighet til uteoppholdsarealer over første plan er god.  

5. Rådhusparken kan tjene som områdelekeplass med forutsetning om god og trygg 
tilgjengeligheten til og fra parken for barn og unge.  

6. Ny bruk av pipa til det gamle garveriet bes vurdert, eventuelt ved gjenbruk av materialet i 
byrom som fortellende element for områdets historie.   

7. Det henstilles om at det benyttes så mye tre som mulig i prosjektet, spesielt i fasader. 



 

 

 

 

17.06.2020 Behandling i Formannskapet 

FSK - møtebehandling: 
Endringsforslag fra Yngve Sætre (H) på vegne av Høyre: 
Endringsforslag i punkt 1 i rådmannens innstilling: 
8 etasjer og kotehøyde på 216 endres til 10 etasjer og kotehøyde på 223. 
 
Punkt 7 i rådmannens innstilling endres til det følgende: 
Det henstilles om at det benyttes så mye tre som mulig i prosjektet, spesielt i fasader. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens innstillng punkt 1 og Sætres (H) endringsforslag 
punkt 1 ble rådmannens innstilling punkt 1 vedtatt med 6 mot 3 stemmer (Yngve Sætre - H, Dag 
Martin Bakken - Frp og Gjermund Gjestvang - MDG). 
 
Rådmannens innstilling punkt 2. enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 3. enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 4. enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 5. enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 6. enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling punkt 7. og Sætres (H) endringsforslag ble 
Sætres (H) endringsforslag på vegne av Høyre enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet er positive til prosjektet på Garvergården og et høyere antall etasjer enn hva Byplan 
2030 har som norm. Formannskapet forutsetter følgende ved utarbeidelsen av planforslaget:  

1. Utgangspunktet for videre planarbeid er maksimalt 8 etasjer, tilsvarende kotehøyde 216 
moh. Planen må sikre en begrensning på hvor mye av bygningsmassen det gjelder og 
plasseringen innenfor planområdet. Toppetasjer skal være tilbaketrukket. Formannskapet 
ønsker ikke mer enn ett bygg i 8 etasjer. God redegjørelse/dokumentasjon for byggehøyder 
forutsettes ved behandling av planforslaget.  

2. Bestemmelse §§ 1.13.1 og 1.13.4 i Byplan 2030 skal spesielt vektlegges i vurdering av 
høyder, volum, stedstilpasning m.m.. Planforslaget skal redegjøre for hvordan disse 
bestemmelsene er ivaretatt. Virkningen på bebyggelse som er regulert til bevaring, 
herunder gjenreisningsbebyggelsen, skal dokumenteres og redegjøres for. 

3. Rådhusets funksjon som monumentalbygg og landemerke skal ikke forringes. 
Galgebergparkens preg på bybildet skal ivaretas som del av landskapssilhuetten. 

4. Bygulv, byrom og parkanlegg/uteoppholdsarealer skal være tilgjengelig for allmennheten. 
Planen må sikre at tilgjengelighet til uteoppholdsarealer over første plan er god.  

5. Rådhusparken kan tjene som områdelekeplass med forutsetning om god og trygg 
tilgjengeligheten til og fra parken for barn og unge.  

6. Ny bruk av pipa til det gamle garveriet bes vurdert, eventuelt ved gjenbruk av materialet i 
byrom som fortellende element for områdets historie.   

7. Bruk av tre i fasade og konstruksjon bes vurdert i det videre arbeidet.  



 

 

 

 
  



 

 

Utredning 
 
Saksopplysninger 
HRTB AS Arkitekter MNAL har på vegne av Garvergården AS satt igang en planprosess for 
Garvergården. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsbebyggelse på et større 
område i sentrum. Det ble avholdt oppstartsmøte med administrasjonen i oktober 2019 hvor 
rammer for planarbeidet ble gått igjennom samt at administrasjonen gav en foreløpig vurdering av 
prosjektet. Forslagsstiller presenterte prosjektet for formannskapet i desember. Presentasjonen ble 
lagt fram som en orienteringssak og det ble derfor ikke gjort noe politisk vedtak med rammer for det 
videre arbeidet.  
 

Offentlige myndigheter, grunneiere og andre med interesse i saken er varslet i forbindelse med 
planoppstarten og selve planen er under utarbeidelse, med mål om 1. gangsbehandling til høsten 
2020. 
   

I planarbeidet er byggehøydene et viktig tema, siden utbygger ønsker et etasjeantall som ikke er i 
tråd med normen for bybebyggelse i Leiret. I Teams-møte med administrasjonen og politisk ledelse 
den 27.mai  presenterte forslagsstiller igjen prosjektet og la fram sine argumenter for byggehøydene. 
Konklusjonen i møtet var at det bør legges fram en prinsippsak for formannskapet, slik at det kan 
legges til grunn politiske føringer for det videre planarbeidet, med mål om forutsigbare rammer for 
utbygger før planforslaget skal ferdigstilles og 1. gangsbehandles.  
 

Rådmannen ber formannskapet om å ta stilling til rammer for byggehøydene for prosjektet på 
Garvergården. Samtidig anbefaler rådmannen at det også legges føringer for andre hovedgrep i 
planen.  
 

Planområdet 
Området omfatter flere eiendommer sentralt i Leiret og består i dag av bebyggelse fra varierende 
tidsepoker. Planområdet omfatter Gimlegården som er vernet (Storgata 5), Lunkegården (Storgata 7 
og 9), Garvergården (Elvarheimgata 18), Kiwi Elverum og arealer for parkering og varelevering. 
Planområdet omfatter i tillegg deler av Elvarheimgata og Storgata. Arealet som er under regulering er 
på ca. 10,5 daa.  



 

 

 
Planområdets  utbyggingsområdet – Garvergården, Gimle og Lunkegården 

Området grenser til småhusbebyggelse på Lokket og blokkbebyggelse langs Storgata og YC-gården 
sør for området. Det er relativt stor variasjon i byggehøyder, hvor bebyggelsen på Lokket er i 2 ½ 
etasje og langs Storgata er det inntill 4 etasjer. YC-gården er mer sammensatt, men er på det meste i 
6 etasjer (+ sokkeletasje). Området grenser ikke til, men ligger nært, gjenreisningsbebyggelsen i 
Leiret som er satt av til bevaring i ny kommunedelplan for Leiret.  
 

Per i dag er det ikke noen fortausløsning langs Elvarheimgata vest for området, men det er en 
gangpassasje gjennom området over parkeringsarealet ved Kiwi-butikken og fram til Rådhusparken.  
 

Byplanen og gjeldende planstatus 
Planområdet er avsatt til framtidig sentrumsbebyggelse i kommunedelplanen for Leiret, Byplan 2030, 
vedtatt høsten 2019. Området er vist som S5, hvor det ligger et krav om en vedtatt reguleringsplan 
før man kan iverksette tiltak etter plan- og bygningsloven. Byplanen legger i utgangspunktet til grunn 
at hele kvartalet skal reguleres under ett, herunder YC-gården og mye av bebyggelsen langs Storgata. 
Ettersom det ikke foreligger noen byggeplaner for områdene utenom Garvergården har 



 

 

administrasjonen gitt tilslutning til at planområdet kan avgrenses til det aktuelle utbyggingsarealet. 
 

 

Utsnitt av byplanen, Garvergården er vist som S5 

Området berører flere eldre reguleringsplaner, hvor området er regulert til forretning, gårdsrom og 
parkeringsareal. Byplanen overstyrer den eldre reguleringsplanen på flere punkter, blant annet 
parkeringskrav, formål, uteoppholdsarealer m.m. I den gjeldende reguleringsplanen er høydene 
regulert til 2 - 4 etasjer, som fortsatt er juridisk bindende.  
 
Ved omregulering og utbygging av området ligger rammene og føringene i byplanen til grunn.  

Byplanen setter føringer for byggehøydene i Leiret når områder skal (om)reguleres. I byplanen er det 
ikke satt noen eksakte tillatte høyder eller etasjeantall for de forskjellige områdene, men det er lagt 
til grunn en norm for antall etasjer og gesimshøyde. To bestemmelser er av spesiell betydning for 
videre planarbeid med tanke på byggehøyder:  

· § 1.13.1:  

“Ny bebyggelse med tilhørende uterom skal ha god estetisk utforming, komplettere 
eksisterende bebyggelse og tilpasses bygningsmiljøet med dimensjonering, 
fasadeoppdeling, byggedybde, takform og materialvalg tilsvarende typiske elementer i 
det området nybyggingen skjer.”  

 

· § 1.13.4: 



 

 

“Bygningsvolum skal reguleres med maksimal tillatt møne- og/eller gesimshøyde, 
sammen med maksimalt bruksareal (BRA) eller maksimal prosent bebygd areal (%-BYA). 
Utnyttingsgrad og byggehøyder må avklares gjennom reguleringsplan og må tilpasses 
omgivelsene.”  

 

“Innenfor kommunedelplanen skal det tilstrebes en variert byggehøyde. Byggehøyde med 
2-6 etasjer, med gesimshøyde på maksimalt 21 meter over gjennomsnittlig 
terreng/gatenivå er norm. For bygg over 4 etasjer skal øverste etasje være 
tilbaketrukket.”  

 

“Ved vurdering av hvilke byggehøyder som skal tillates, og lokalisering av disse innenfor 
planområdet, skal det legges vekt på estetiske kvaliteter og hvordan tiltaket påvirker 
omgivelsene og nærliggende bebyggelse, herunder blant annet solforhold, 
landskapsilhuett og lokalklimatiske forhold.“ 

 

Det er ikke satt en eksakt ramme, men et utgangspunkt for framtidige prosjekter. Det er derfor ikke 
eksplisitt sagt at nye bygg må være i 2 - 6 etasjer eller at 6 etasjer er kurant på alle områder i Leiret. 
Eksakte byggehøyder skal avklares i reguleringsplaner. Dette innebærer eksempelvis at et bygg på 7 
etasjer nødvendigvis ikke er i strid med byplanen. Det er en åpning for høyere etasjeantall, men det 
må i så fall være i tråd med forutsetningene om hvordan tiltaket påvirker omgivelsene og 
nærliggende bebyggelse.  
 

I byplanen er det regulert inn en framtidig gangforbindelse som en nord-sør akse forbi dagens Kiwi-
butikk og YC-gården fram til Rådhusparken. Byplanen legger til grunn at denne forbindelse 
opprettholdes/opparbeides når området skal bygges ut.  
 

Et annet viktig moment i saken er at Sagåa/Lunkebekken ligger i rør under området med en 
utfordring knyttet til håndteringen av flomvann/styrtregn fra bekken. Sagåa har et stort nedslagsfelt 
og røret skal kunne håndtere mye vann. I tillegg er området sterkt berørt av flomvann fra Glomma. 
Utfordringene med flom legger premisser for hvordan prosjektet formes.  

 
Prosjektbeskrivelse 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bybebyggelse med boliger, tjenesteyting og 
næring. Det er planlagt å bygge lokk over dagens parkeringsplass slik at det blir parkeringskjeller. Ny 
bebyggelse kommer på samme nivå som Storgata, hvor forslagsstiller ønsker å knytte aktiviteten i 
Storgata og ny bebyggelse sammen. Gimlegården og Lunkegården skal bestå. Første etasjen er 
skissert som ett bygningsvolum hvor blant annet Kiwi skal ha sin virksomhet. Samtidig er det forslag 
om å rive den bygningsdelen som knytter sammen Lunkegården med Bæk Nordre. På den måten får 
man mer luft rundt bebyggelsen og sikt ned mot Glomma fra gateplanet. En trappeforbindelse fra 
denne passasjen og ned til nivået på Elvarheimgata er også planlagt. Det er videre lagt inn en 
gangpassasje rundt hele bebyggelsen og gode adkomstmuligheter fra Storgata med et bygulv/byrom 
som skal være tilgjengelig for allmennheten. I tillegg til Kiwi er det planlagt lokaler for næring også 



 

 

ellers på gateplanet.  

Illustrasjon av gateplanet, HRTB Arkitekter 

Et anlegg for uteoppholdsareal/grøntarealer er planlagt over første plan. Gangforbindelsen som går 
gjennom området i dag er ikke videreført, da forslagsstiller legger opp til at gangtrafikken i nord-sør 
akse bør ledes via Storgata.  

 



 

 

 

Illustrasjon av plan 2, HRTB Arkitekter 

I forbindelse med at Innlandet Politidistrikt leter etter nye lokaler er det skissert en ny politistasjon i 
det sør-vestre hjørnet av området. Rådmannen er ikke kjent med at politiet har tatt noen beslutning 
om lokalitet i Elverum, hvor også andre områder er under vurdering.   
 

Av nybygg er det så langt skissert flere vertikale bygningsvolum med varierte høyder. Forslagsstiller 
har hatt fokus på en bybebyggelse som skiller seg ut fra den mer tradisjonelle bebyggelsen i Leiret, 
hvor man har relativt lav, horisontal bygningsstruktur. Bebyggelsen er organisert med tanke på sikt til 
Glomma, sol/skyggeforhold, lysforhold m.m.. Det er lagt inn varierte etasjeantall, og hvor det er 
planlagt et høyhus i 10 etasjer. Dette høyhuset beskrives som et signalbygg som skal markere 
inngangsporten til Elverum bysentrum.  

 



 

 

 
Fotomontasje – sett fra vest, HRTB Arkitekter 

 
Utbygger mener området er egnet for bebyggelse høyere enn omkringliggene bebygglse og 
fremhever 4 momenter: 

· Beliggenhet: området er et sentralt tyngdepunkt hvor man har et knutepunkt. Bebyggelsen 
kan markere og definere dette med høyere punkthus. 

· Sol og skygge: Bebyggelsen har gode forhold for sol- og skygge med de foreslåtte høydene. 
Det felles uteoppholdsarealet har gode solforhold og en stor andel gjennomgående 
leiligheter og hjørneleiligheter som gjør at leilighetene får gode solforhold i løpet av dagen.  

· Galgebergparken: Størstedelen av bebyggelsen vil være lavere enn Galgebergparken, med 
unntak at det høyeste punktet som overstiger høyden med 10 meter på det høyeste. 
Tretoppene vil likevel gi en høyere silhuett enn det høyeste bygget.  

· Variasjon: varierte høyder bidrar til å bryte opp volumet og tilpasse seg solforholdende. Et 
punkt som er vesentlig høyere enn den øvrige bebyggelsen gir spenning sammenlignet med 
en jevn byggehøyde. 

  

En presentasjon av prosjektet med bilder, illustrasjoner, snittegninger m.m., utarbeidet av HRTB 
Arkitekter, ligger som vedlegg i saken. Et eget notat med argumentasjon for prosjektets byggehøyder 
ligger også vedlagt.  
 

Vurdering 

Konsekvenser for byplanen 
Byplanen setter normen for etasjeantall og gesimshøyder innenfor Leiret samt strategier for utvikling 
og hvilke hensyn som skal tas. Normen på 2 – 6 etasjer er ikke en fastsatt regel, men et holdepunkt 
når områder i Leiret skal utvikles. Med god faglig forankring kan derfor byplanen åpne opp for mer 
enn 6 etasjer. Forutsetningen er da at man oppnår de kvalitetskravene som ligger til grunn i 
byplanen. Dersom bestemmelsene om tilpasning, virkning o.l. er ivaretatt kan prosjekter med mer 
enn 6 etasjer være i tråd med byplanen, og dermed ikke ha nevneverdige konsekvenser for de 
strategiene kommunen har for sin sentrumsutvikling. Spørsmålet blir heller i hvilken grad man skal 
tillate unntak fra normen. 



 

 

 

Rådmannen mener det kan tillates mer enn 6 etasjer på dette området, men at 10 etasjer er såpass 
overskridende at man bør vurdere å gå ned på antall etasjer. Foreløpig kan rådmannen stille seg 
positiv til et etasjeantall på 8, med forutsetning om at kravene I §§ 1.13.1 og 1.13.4 ivaretas.  

Med bakgrunn i at det ikke foreligger noen skisser på et 8-etasjes høyhus påpeker rådmannen at det 
ikke er tilstrekkelig materiale for å fastsette høyder på dette tidspunktet, men det kan gis en 
anbefaling om et utgangspunkt og en øvre ramme for det videre arbeidet. Rådmannen anbefaler at 8 
etasjer er øvre grense. At dette er en akseptabel byggehøyde må redegjøres for i planforslaget.  

 

Rådmannen viser også til Byanalysen som tar for seg flere tema som berører/angår prosjektet. Dette 
gjelder særlig identitet, landskapsrom, adkomst til byen, siktlinjer og liv i byen.  Byanalysen påpeker 
at «plassering og høyde på ny bebyggelse må vurderes nøye, og bør underordnes viktige 
landskapstrekk og landemerker». Elverum i dag har god menneskelig skala med en relativt lav 
bebyggelse.  
 

Ved å gå utover normen som er satt i byplanen bør kommunen vurdere særlig den presedensen det 
kan gi for andre kommende prosjekter i byen. Rådmannen mener det er viktig med en likebehandling 
og at det derfor må forankres i helhetlige vurderinger spesifikt for hvert enkelt område. I byplanen 
ligger det flere andre områder for framtidig bybebyggelse. Dette er blant annet området ved 
svømmehallen, Slakteritomta, Prestegårdsjordet, tomt sør for Gaarder gård m.fl.. Rådmannen mener 
at kommunen bør være varsom med å gå utover normen som er satt i byplanen. Dersom kommunen 
skal godkjenne mer enn 6 etasjer bør det stilles høye krav til dokumentasjon, redegjørelse og 
utredning.  
 
Byggehøyder 
Tomten er veldig åpen og eksponert, og prosjektet vil bli svært synlig selv uavhengig av antall etasjer. 
Plasseringen og eksponeringen gjør at prosjektet i høy grad vil påvirke opplevelsen av Elverum by, 
både i nær- og fjernvirkning. Rådmannen vurderer det som svært positivt at området bygges ut og 
bidrar til et mer urbant preg på bybildet. Likevel må høydene reguleres slik at området ikke virker for 
dominerende og tar fokuset fra annen betydningsfull bebyggelse, slikt som rådhuset.  
 
Fjernvirkning 
Fra avstand vil prosjektet påvirke silhuetten til byen. Landskapet i Elverum er i stor grad flatt og uten 
store naturlige romavgrensninger. Høyden mot Galgebergparken og festningen skiller seg ut som et 
viktig landskapstrekk. Det skisserte forslaget viser et brudd i forhold til landskapet, både på grunn av 
den totale høyden, men også da det trapper opp i høyde der Galgebergparken trapper ned.  
Dagens bebyggelse i Leiret er underordnet dette høydedraget, og gir byen en lav, «klassisk» silhuett, 
hvor Rådhustårnet (samt delvis deler av YC gården avhengig av synsvinkel) er det mest 
fremtredende.  
 

 



 

 

Landskapssilhuett sett fra vest, HRTB Arkitekter 

Rådhuset ligger i hjertet av byen og er byens viktigste landemerke. Utbyggers ønske om et signalbygg 
på tomten vil kunne oppleves som en konkurrent til, eller ta oppmerksomheten fra rådhuset. Bygget 
og øvrig bebyggelse vil likevel få en viktig rolle som «inngangsport» til byen. Høyeste punkt på 
rådhustårnet er kote 216 moh.  
 

Til sammenligning med annen blokkbebyggelse i sentrum er maksimal kotehøyde på Sentrum park 
207 moh og YC-gården kote 203,5 moh.  
 
Forskjellen fra retningsgivende gesimshøyde over gatenivå i byplanen (21 meter) og på signalbygget 
(kote 223) er 16 meter. Signalbygget er altså foreslått med en høyde som klart skiller seg fra normen i 
byplanen og for øvrig annen eksisterende bebyggelse. Rådmannen anbefaler at man går ned på antall 
etasjer for å motvirke en dominerende effekt på bybildet. Ved å redusere etasjeantallet til maksimalt 
8 etasjer vil det være tilsvarende som for rådhuset og kun 3 meter høyere enn terrengnivået på 
Galgebergparken. Høyhuset vil fremdeles markere “inngangen” til byen og det viktig knutepunktet, 
samtidig som at det ikke er høyere enn rådhuset.  
 
Nærvirkning 
Den nære opplevelsen av bebyggelsen er også viktig. Det er ønskelig å bygge byen urbant og fortette 
i sentrum, men dette er ikke ensbetydende med å bygge høyt. Det er i øyehøyde, gående i Storgata, 
eller andre steder i byen, at vi vil oppleve bygningene mest i dagliglivet. Elverum er i dag en by som 
er godt utformet i «menneskelig skala», det vil si at bybebyggelsen verken fremstår som ruvende og 
voldsom, men ei heller ubetydelig. Bebyggelse på opptil 10 etasjer vil kunne bryte med dette, og 
skape ubalanse i rytmen til dagens bygningsstruktur. Som skissene viser vil bygget være svært 
framtredende i Storgata, og en vil se rett mot den høyeste bygningen når man ser nedover Storgata 
fra Kremmertorget.  

 



 

 

 
Fotomontasje – sett fra Lokket, HRTB Arkitekter 
 

 
Fotomontasje - sett fra Rådhuset, HRTB Arkitekter 
 



 

 

Variasjon og opp-/nedtrapping 
Rådmannen er veldig positiv til den skisserte variasjonen i byggehøyde innenfor området. Det er god 
dynamikk i forslaget, isolert sett. Det at det høyeste punktbygget er plassert nærmest den lave 
trehusbebyggelsen på Lokket og den dype kulverten til tunnelen ved Leiret bru gjør riktignok at det 
bryter med de lokale forholdene, og fremstår som en stor kontrast. For tilpassing til den eksisterende 
bebyggelsen og landskapssilhuetten ville det trolig vært fordelaktig om det høyeste bygget ble 
plassert lengst vest på tomten. Det vil da trappe seg opp fra trehusbebyggelsen mot den høyere YC 
gården og følge kurven til Galgeberget bedre. Dette vil riktignok gi økt skygge på eget uteareal, slik 
det er nå er utformet i prosjektet, men minimere skyggen på offentlige uterom.  
 
Andre konsekvenser, sol- og vindforhold 
Høy bebyggelse medfører andre konsekvenser som må undersøkes godt, som sol- og vindforhold. 
Det er presentert en solstudie for 1. mai, som viser gode solforhold for byggets uteareal, og at 
skyggen i stor grad vil berøre trafikkarealet i nord. Med den lave vintersolen i Norge, vil skyggene bli 
betraktelig lengre for høst, vinter og vår. Dette må sees på nærmere i videre planlegging. Høye 
bygninger kan gi utfordrende vindforhold, som kastvinder og vindtunneler. Oppdelingen av 
bygningsmassen på en god måte vil kunne bidra til å løse eventuelle problemer i forhold til dette. 
 

Byggeskikk, identitet og kulturminner 
Kulturminner og identitet 
Ny bebyggelse skal bygge opp under Elverums særpreg og identitet, og må tilpasses til omgivelsene 
på en god måte. Prosjektet ligger i hovedsak omgitt av tre ulike typer bebyggelse: Trehusbebyggelsen 
rundt Lokket, gjenreisningsbebyggelsen i Storgata og den nyere, sammensatte bebyggelsen rundt YC 
gården.  
 

Gimlegården er en del av kvartalet som skal bygges ut, og er et av de eldste husene i sentrum. Den er 
en av få opprinnelige bygninger fra før krigen, og er en del av bygningsmiljøet rundt Lokket (hvor den 
nye bebyggelsen er bygget opp i samme stil) og trehusbebyggelsen videre ved Torget og Lundgaard. 
Denne trehusbebyggelsen har to og en halv etasje og saltak, og utgjør sammen et bygningsmiljø med 
viktig historisk forankring. Det gjenværende elementet fra det gamle garveriet, pipa, er en markør 
som vitner om den tidligere bruken av området. Rådmannen mener at dette er et kulturminne som 
bør, på en eller annen måte, bli ivaretatt. Det er forståelse for at pipa, der hvor den står i dag, er en 
hindring for prosjektet og vanskelig å ivareta. For ikke å miste det historiske elementet mener 
rådmannen at en ny bruk bør vurderes. Materialet kan for eksempel innplementeres i et av 
byrommene.  
 

Gjenreisningsbebyggelsen har fått mye fokus de siste årene, som har gitt økt kunnskap og stolthet 
blant byens befolkning. Den er en særdeles viktig del av byens historie og identitet. Bebyggelsen sies 
å være en lavmælt, varmere og mer menneskelig funksjonalisme, og var bygget for å gi god rytme og 
stedstilpassede volum basert på bebyggelsen fra før krigen. Bygningene har kvalitet hver for seg, 
men det er helheten som gir byområdet en særpreget identitet, og det er derfor tatt inn en sone for 
bevaring av disse bygningene i byplanen. Gjennom mekling med Riksantikvaren i byplanprosessen ble 
det også bestemt at deler av den enetasjes bebyggelsen langs Storgata må bevares. Ellers i Storgata 
er gjenreisningsbebyggelsen opptil 4 etasjer.  
 
YC gården er sammensatt av bygninger fra ulike tidsepoker, med diverse på-/tilbygg. Bebyggelsen er 
også høyere enn i Storgata, som gjør at den skiller seg noe ut i bybildet. Den høyeste delen er likevel 
plassert slik at den er lite synlig fra Storgata.  
  
Bebyggelse på opptil 10 etasjer, særlig tett opp mot den historiske bebyggelsen vil kunne dominere 



 

 

og virke som et fremmedelement. Dette er riktignok et bevisst valg fra utbyggers side, som nettopp 
ønsker et signalbygg på tomten. Rådmannen mener dette vil forringe den viktige stedlige 
arkitektoniske identiteten til Elverum, som trehusbebyggelsen og den lavmælte 
gjenreisningsarkitekturen skaper i dag. Det anbefales derfor å redusere byggehøydene.  
 
Bebyggelsesstruktur 
Skissene viser en form for oppdelt karrébebyggelse i kombinasjon med høyere vertikale 
bygninger/punkthus. Karrébebyggelse er vanlig i mange byer, og danner de tradisjonelle kvartalene, 
men er en lite brukt bebyggelsesstruktur/typologi i Elverum. Kombinert med vertikalitet fremstår 
bebyggelsen som fremmed i Leiret. Oppdelingen av bygningsmassen er likevel god, og gjør at det ikke 
fremstår tungt og massivt.  
 
Kvartalsstruktur 
Tydelig kvartalsstruktur er et urbant grep. Elverum har variert kvartalsstruktur, og flere ufullstendige 
kvartaler. Det ble derfor fokusert på dette i sentrumsplanen fra 2001, med kvartalsbebyggelsen ved 
Gammelbruplassen og Glitre. Kvartalet ved Garvergården og YC gården er veldig utflytende, og det er 
krevende å finne gode løsninger. Nå har man muligheten til å få strammet opp og urbanisert et viktig 
område i Leiret. Prosjektet kan med fordel ta enda mer tak i utformingen av Elvarheimgata, og 
tydeliggjøres enda mer som kvartal.  
 

Siktlinjer og kobling til Glomma  
Siktlinjer mot Glomma er en viktig kvalitet og kjennetegn i byen. Den skisserte åpningen mellom 
Storgata 9-11 er et veldig godt og viktig bygrep. Dette er også skissert i idéskissen til Niels Torp, men 
da med gate/gangveg direkte fra Storgata og ned til Elvarheimgata. Dette kan i fremtiden kombineres 
med videre kobling til Glomma ved endring av Solørvegen til bygate. Med dette kan man få en 
direkte gangveg fra Glomma inn i Storgata, og rett videre opp i Galgebergparken, og en stor mulighet 
til å knytte byen og Glomma sammen. Denne koblingen bør tydeliggjøres som grep i videre 
planlegging. 
 

Andre forhold 
Rådmannen mener det er gjort mange gode grep i skissene så langt. Det er blant annet positivt at 
Storgata og det nye området er knyttet sammen og at det er lagt til rette for nye urbane byrom.  Å 
etablere et byrom, der det i dag er innkjøring fra Storgata og parkering, bidrar til et mer 
fotgjengervennlig område og det daglige bybildet er dermed mindre dominert av biltrafikk. Dette 
mener rådmannen er et godt grep for både Storgata og den nye bebyggelsen.  
 
Gangforbindelse som er vist i byplanen vil ikke kunne oppnås med prosjektet slik det er skissert, men 
ved å lede gangtrafikken via Storgata vil man kunne oppnå mer liv i en viktig bygate. Rådmannen 
vurderer det som positivt at gående og syklende blir ledet gjennom en bygate og støtter 
forslagsstiller i dette grepet. Det er derimot viktig at det er god kobling fra Storgata og ned til 
Elvarheimgata og platået nede ved YC-gården.  
 

I prosjektet er det lagt opp til grønne utearealer over første plan. Uteoppholdsarealet er relativt stort 
og vil kunne tilpasses alle aldersgrupper. Rådmannen vurderer beliggenheten som god, hvor man har 
hensyntatt sol- og støyforhold. Området vil også kunne tjene som leke- og oppholdsareal for barn og 
unge. Rådmannen er derimot skeptisk til at utearealet vil være en privat plass hvor allmennheten 
ikke har tilgang. Grønne arealer for lek og opphold bør være åpne. Lukkede gårdsrom o.l. virker 
avvisende og gir lite tilbake til byen. Rådmannen anbefaler at det sikres at de grønne arealene er 
tilgjengelige for allmennheten.  



 

 

 

Byplanen setter krav til nærlekeplass for prosjektet, dette kan løses som en del av utearealet på 2. 
plan. Rådhusparken ligger 150 meter fra planområdet og kan tjene som en områdelekeplass og har 
tilbud for alle aldersgrupper. Rådmannen mener at tilgjengelgheten for barn og unge, inn og ut av 
området, bør være god slik Rådhusparken også er et alternativ for lek, aktivitet og opphold.  

 

Elverum kommune har fokus på bruk av tre som byggemateriale i nye byggeprosjekter. Nyskapende 
arkitektur og økt bruk av tre er viktig for å sikre gode boforhold og livsvilkår, og å møte klima- og 
miljøutfordringene. Tre bør derfor brukes i hele bygningers konstruksjon, og ikke kun som 
fasademateriale. Moderne byggteknologi har åpnet for å bruke tre som byggemateriale selv i større 
by- og leilighetsprosjekter, og det er økt interesse for dette flere steder i landet. Rådmannen mener 
at bruk av tre må utredes. 
 

Konklusjon 
Rådmannen vurderer at normen på byggehøydene i byplanen kan fravikes i dette konkrete 
prosjektet, men ikke i den grad utbygger så langt har lagt fram. Det vurderes dit hen at med 10 
etasjer vil man ikke kunne oppnå god stedlig tilpasning og at det høyeste bygget vil kunne 
dominerene i altfor stor grad. Hensynet til bevaringsverdig bebyggelse, landemerkene og lokal 
bygningsskikk bør vektlegges mer i prosjektet. Rådhusets preg og dominans i byen bør ikke forringes.  
 
Rådmannen anbefaler at utgangspunktet for planen er maksimalt 8 etasjer, tilsvarende maksimal 
kotehøyde på 216 moh, og at det sikres at dette gjelder kun ett av byggene. Resterende bygg bør ha 
varierte byggehøyder. Videre anbefaler rådmannen enkelte føringer for å sikre tilgjengelighet til 
uteoppholdsarealer og adkomster inn og ut av planområdet.  

 

 


