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 forord

Visuell veileder for Tolga sentrum er behandlet og
vedtatt av styringsgruppa for
stedsutviklingsprosjektet i Tolga (formannskapet).

Visuell veileder for sentrum er ment som et
inspirerende dokument for framtidig utforming av
Tolga sentrum. Den er ikke et juridisk bindene
dokument, men som navnet tilsier, en veileder i
utforming av uterommene, private og offentlige - i
Tolga kommune.

Visuell veileder vil være et viktig supplement til
reguleringsplanene for sentrum, der veilederen gir
anbefalinger i fargebruk, materialvalg og utforming
av bygninger og faste installasjoner/elementer.

Med en visuell veileder setter vi fokus på våre
omgivelser, og hvordan vi ønsker at de skal formes og
utvikles. Som en oppfordring og oppmuntring i
utvikling av denne bevisstheten, ønsker Tolga
kommune å innstifte en pris, som bidrar til å skape
positive holdinger rundt dette arbeidet.

Tolga kommune ønsker like stor bevissthet og
engasjement rundt utformingen av uterommene og
fellesarealer som det engasjementet vi har for
rommene inne i husene våre. Vi håper at visuell
veileder vil bli et nyttig verktøy for hvordan vi skal
utvikle Tolga sentrum – til bruk for Tolga kommune,
organisasjoner og hver enkelt privat grunneier.

Vi ønsker lykke til med bruken av veilederen og et
flott Tolga sentrum – et sentrum som tar vare på
stedets egenart, byggeskikk og som setter estetikk i
høysetet.

Visuell veileder for Tolga sentrum trykkes opp og
deles ut til alle kommunens husstander.

Tolga september 2004

Marit Gilleberg
Ordfører
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 innledning

Tolga kommune er med i et nasjonalt program:
Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene.
Som et ledd i dette prosjektet har kommunen fått
utarbeidet en visuell veileder for sentrum. Veilederen
er utarbeidet av Arkitektene Berg og Østvang as og
Feste landskapsarkitekter Tynset as.

Visuell veileder for Tolga sentrum har tatt
utgangspunkt i tidligere utarbeidet landskapsanalyse
for Tolga vestside og tettstedsanalyse for Tolga
sentrum øst.

Veilederen er ment å være et arbeidsredskap både for
kommunen, privatpersoner, lag og foreninger i
arbeidet med å skape et attraktivt sentrum, spesielt
for innbyggerne i kommunen, men også for
besøkende og turister. Veilederen er delt inn i 8 ulike
tema, hvor det innenfor hvert tema foreligger forslag
til ulike løsninger. For enkelte av temaene er sentrum
delt inn i ulike soner. Områdene Centralparken,
Brugata, adkomst Dølmotunet og adkomst Vidarheim/
skola er spesielt vurdert. For disse områdene er det
vist skissemessige forslag til tiltak.

Materialbruken med tre og stein er et gjennomgående
trekk i alle 8 tema. Tre og stein er i dag viktige
materialer både i skilting, møblering og gjerder, og
har vært brukt gjennom flere hundre år.

Områdene Malmplassen – Gata og Stasjonen er de to
historisk viktigste områdene i sentrum, med hvert
sitt spesielle uttrykk. I veilederen blir det ikke tatt
stilling til utvikling av sentrum – verken øst eller
vest, men den viser hvordan en kan skape en helhet i
det visuelle uttrykket med bruk av ulike elementer.

En bevisstgjøring om hvordan vi alle er med og
påvirker omgivelsene med fargevalg og tilbygg på
bygninger, gjerder, skilting og opparbeiding av
offentlige plasser kan være med å skape et
engasjement for en bevisst utvikling av sentrum. Det
er derfor et felles ansvar å utvikle Tolga sentrum til
et sted hvor mennesker ønsker å være, med gode
møteplasser, attraktive bygningsmiljø, ”grønne
lunger” og trafikksikre forhold. Det er et ønske at
Visuell veileder for Tolga vil være et arbeidsverktøy i
denne prosessen.
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tema - byggeskikk

Gårdsbebyggelse
Det er i gårdsbebyggelsen man finner den eldste byg-
ningsmassen  i Tolga sentrum. Gårdene bygger på
gamle/opprinnelige tun og har et eller flere hus fra
1700-1800 tallet  eller eldre (Bakkagata og Gata).
Nesten uten unntak eksisterer det gamle våningshu-
set som har rektangulær grunnflat og 2 etasjer.
Husene har knappe detaljer og klassisistisk inspirert
dekor.
- Gårdene er organisert i kvadratiske eller rektan-
gulære tun som er med på å gi en klar struktur og
form på bebyggelsen i sentrum.
- Gårdsbebyggelsen utgjør en stor del av den totale
bygningsmassen i sentrum (Bakkagata medregnet)
- En stor del av bygningsmassen til gårdsbebyggelsen
har  høy a lder  og må ses  på som en v ikt ig
kontinuitetsbærer.

Småhusbebyggelse
- Dettte er først og fremst eneboliger som er bygget
på 50-60 tallet.
- 50-tallsarkitekturen har rene og enkle former med
lite eller ingen ornamentikk.
- Dette er en enkel og ryddig arkitektur hvor husene
har "rene" og tydelige former.
- Med sin enkelthet harmoniserer husene godt sam-
men med den eldre gårdsbebyggelsen.

"Hvordan man bygger"

For noen år siden var byggeskikkbegrepet synonymt med å følge gammel byggetradisjon. I dag er vi mer opptatt
av at en bygning eller et tiltak “skikker seg vel” i forhold til sted og nabobebyggelse mht. plassering og
utforming.  Med utforming tenker vi i første rekke på størrelse, form, materialer, detaljering, farger o.l.

For den eldre gårdsbebyggelsen i Nord Østerdalen er fellestrekk som går igjen: Knappe detaljer, sparsom dekor,
firkanttun og "trønderlån-aktige" våningshus.
For bebyggelse fra 1950-tallet og utover er regelen, som i resten av landet, få eller ingen regionale
særtrekk/fellestrekk. Bygningstypene ble heretter spredd relativt ensartet over hele landet (typehus).

Stedets bygningsmessige særpreg finner en først og fremst ved å se på bygningsmassens sammensetning og
struktur; dvs. hvilke typer bygg og bygningsstil som dominerer og hvordan bygningene er ordnet i forhold til
hverandre.  Ut i fra dette har vi valgt å dele bygningsmassen i Tolga sentrum i 4 grupper : gårdsbebyggelse,
småhusbebyggelse , store bygninger og spesielle bygninger.
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Store bygg
 -Handelssenteret, Kommunehuset, Banken,
Vidarheim, Skola, Malmplassen, Total og Tolga Ben-
sin & Service kan alle defineres som store bygg i
Tolga sentrum.
- De fleste er trebygninger unntatt Total og Tolga
Bensin & Service som begge har innslag av
murarkitektur.
 -Bygningene har hovedsaklig saltak unntatt Total
hvor hoveddelen har flatt tak og Gymbygget på skola
som har pulttak..
- Bygningene har en størrelse som gjør at de befinner
seg innen samme skala. Banken, kommunehuset og
skola har oppdelte bygningskropper, slik at stør-
relsene ikke blir for dominerende.
- De største bygninger på Tolga har mange
fellestrekk, noe som er med på å gi Tolga sentrum en
helhet. Størrelsesmessig harmoniserer disse byggene
bra med den øvrige bebyggelsen. 

tema - byggeskikk bebyggelsen på Tolga 

Spesielle bygg
Kirka og stasjonsbygningen har vi valgt å definere
som spesielle bygninger. Dette gjør vi ut ifra byg-
ningenes spesielle funksjoner, deres plassering og
uttrykksform. Kirka kneiser stolt fra sin dominerende
pos i s jon  oppe  på  p la tået  ved  Bakkagata .
Stasjonsbygningen(-e) er bygget i typisk sveitserstil,
som de fleste andre stasjonsbygningene langs Røros-
banen først på forrige århundre. 
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tema - byggeskikk bebyggelsen på Tolga 
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tema - byggeskikk generelle tips

Funksjonelle krav ligger til grunn for størrelse på de enkelte bygg. Vurder likevel ved nybygging om noen funk-
sjoner kan trekkes ut/legges til, slik at man oppnår en størrelse og form som er mer tilpasset gårdens øvige hus.

Skille mellom ut-tun og inn-tun kan bidra til et inntrykk av orden. Kravet til lagerhus for redskap og tilgjenge-
lighet til driftsbygningen kan formes som et "maskintun" ved siden av det gamle tunet.

Tun
Plassering og og utforming av nytt hus må ikke ødelegge eksisterende, harmoniske tun. 

Dårlig samsvar med
eksisterende volumer. Uten
samhørighet med husgruppen.

Dårlig samsvar med
eksisterende volumer.
Eksisterende tun ødelagt.

Nytt bygg formet ut fra kjente
former og størrelser.
Tundannelsen er forsterket.

Gårdsbebyggelse rundt et tun. Nye driftsbygninger danner et
nytt maskintun.

* Skisser og tekst etter veilederen "byggeskikk i Midt- og Nord-Østerdalen", 1992 

Likhet i størrelse, form, takvinkel, vindustype, materialbruk og farge vil medvirke til at gården oppfattes i land-
skapet som en sammensatt form. På eksisterende gårder med to-etasjes bygninger bør lange, en-etasjes hus
unngås.

Plassering og utforming av et nytt hus må ikke ødelegge eksisterende, harmoniske tun. F.eks. bør ny kårbolig
legges som et element i tunet og ikke på en uklar halvdistanse til gårdstunet. Alternativt kan ny bebyggelse, som
ikke ønskes i tilknytning til tunet, legges som en egen enhet godt unna gårdsbebyggelsen. * 

7



V I S U E L L   V E I L E D E R   F O R   T O L G A   S E N T R U M

tema - byggeskikk

Tradisjonelle våningshus
På Tolga er våningshusene som regel lange, smale og
bygget i to etasjer. Bygnings-formene er rene og
enkle og tilbygg begrenser seg som regel til påbygde
tverrøster som kan danne inngangsparti. Våning-
shusene er viktige elementer i tundannelsen. Ved til-
bygg er det viktig at form, materialvalg og farge til-
passes eksisterende hus og tun.

generelle tips 

Tilbygg alt. 1
Ved å forlenge bygningen i lengderetningen bevarer
en tre sider av bygningen urørt. Dette er en tradis-
jonelt mye benyttet måte å bygge på (jfr. lange
trønderlåner). Tilbygg i én etasje harmonerer ikke
like godt som en ren forlengelse av en toetasjes
bygning.

Tibygg alt. 2
Å legge et tilbygg med et tverrøste til hovedbygnin-
gen er også en tradisjonell form for tilbygg som er
mye benyttet. Tilbygget kan være i én eller to
etasjer, evt. med overdekket veranda i 2. etasjen.
Det er viktig at lengde, bredde og takvinkel tilpasses
hovedbygning og tun. 
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tema - byggeskikk generelle tips

"50-tallshus"
50-tallshuset er bredt og kort, og planen blir derved
relativt kvadratisk. Detaljene er knappe og nøkterne
med fravær av "snekkerglede" som ornamentikk på
vindskier og omramminger. Vinduene er gjerne opp-
delt i ruter av forskjellige størrelse. Husene er ofte
bygget i 1,5 etasje med relativt bratte takvinkler.

Tilbygg alt. 1
Et tilbygg til huset kan ofte gjøres ved å legge en 1-
etasjes bygningskropp langs raftveggen av bygget og
la tilbygget gå opp i en gavl på den ene gavlveggen.
Takvinkelen kan være den samme som huset som
bygges på, men det er bare en fordel om den er noe
slakere

Tilbygg alt. 2
et tilbygg kan også gjøres som en ren forlengelse av
huset. Tilbygg som et tverrøste på huset kan være
vanskelig i og med den kvadratiske formen, men er
også et alternativ.
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tema - byggeskikk generelle tips

Takmateriale
Materialer som er tradisjonelt mye brukt på Tolga er
tre (bordtak), torv og stein (skifer). Papp, shingel og
betongtakstein er greie materialer fra vår tid. Met-
al lp later  og sort  farge på taktekkingen er
fremmedelementer som må unngås. (Jfr. tema:
farger).

Vær også oppmerksom på at taktekkingen er viktig
for bygningens uttrykk. Om det brukes forskjellig
typer taktekking, bør den tradisjonelt “fineste” tek-
kingen benyttes på våningsbygning og innhus.  

Takutstikk/-vinkler
Takutstikket på både tradisjonelle bygninger og 50-
tallshusene er knappe. Takvinklene bør følge de
tradisjonelle på (18), 21 og 27 grader. 50-tallshusene
og bygninger bygget i jugendstil kan ha brattere
takvinkler.

Vinduer
Vinduene er bygningens øyne. De må følge opp byg-
ningens stil og tidsepoke. Løssprosser på husmorvin-
duer er en nødløsning som bør unngås.

Utgangspunktet
Et godt utgangspunkt ved endring/tilbygg av eldre
bygninger er å følge opp bygningenes opprinnelige
utseende, stil, farger og detaljer!

Da huset var nytt hadde det som regel et gjennomar-
beidet helhetsdesign!
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Dører
Dører og inngangsparti er viktige elementer for byg-
ningens helhetsinntrykk. De bør, som vinduene, følge
opp og harmonere med bygningens stilepoke.

Vegger
Trepanel og tømmer er de mest benyttede veggma-
terialene på Tolga. Enkelte bygninger har vegger
utført i naturstein eller som pusset mur.

Tilbygg bør tilpasse seg bygningens materialer. Pan-
elvalg bør ta utgangspunkt i en type som tradisjonelt
er benyttet på stedet for tilsvarende type hus.

Høvlede og profilerte paneler var, og bør være, for-
beholdt våningshus og “innhus”, uthus og garasjer
bør kles med enklere paneltyper som låvepanel og
uprofilert lektepanel. Ukantet panel bør unngås! 

Murer
Grunnmurene på den eldre bebyggelsen er tradis-
jonelt utført som natursteins-murer, på nyere bebyg-
gelse er pusset mur det mest vanlige. Større, skjem-
mende betongmurer kan forblendes med naturstein,
stående skiferheller eller panel. Alternativt kan en
skjerme vha. beplantning. Nye murer bør følge opp
eller tilpasses eksisterende murer der disse er gode
forbilder.

tema - byggeskikk generelle tips

11



V I S U E L L   V E I L E D E R   F O R   T O L G A   S E N T R U M

UTVENDIG FARGESETTING
Det har alltid vært en klar sammenheng mellom
arkitektur, detaljutforming og valg av farger på
bygninger. Fargene ble tatt hensyn til ved planleg-
ging og utforming av bygningene, og ble bevisst brukt
for å fremheve eller dempe, utvide eller redusere de
forskjellige bygningselementene.

Riktig fargebruk handler om samspill mellom farger
på samme bygning og mellom nabobygninger. Ulike
farger som går sammen danner  fargeharmonier. Ved
å finne grupper av farger som går godt sammen, eller
som danner fargeharmonier, kan man skape
fargepalletter.

Viktige momenter som mange ikke tenker på er vegg-
fargens samspill med “husets 5. fasade”; taket. I de
senere årene er det blitt stadig vanligere med sort
taktekking. Dette kan gå godt på bygninger med en
svært mørk veggfarge, men på de aller fleste byg-
ninger blir kontrasten til nabo-materialer og -farger
alt for stor. Mens de tradisjonelle takmaterialene i
grått (;skifer, trebord og papp) og grønt (;gras) glir
godt inn i omgivelsene, forstyrres nå tettsted og
landskapsrom av at de sorte takflatene får dominere
og bryte opp inntrykket. Blanke materialer som
belagte metallplater gir noe av den samme uheldige
effekten ved refleksjoner av sollys.

Et annet moment en bør ha for øyet er at fargene i
omgivelsene endres i løpet av året. En hvitmalt bygn-
ing som ser staselig ut på sommerstid, kan fort virke
kald og få en “skitten” farge mot snøen. 

FARGER PÅ TOLGA
I utgangspunktet var nok omgivelsene på Tolga dom-
inert av ubehandlede tømmervegger i grå- eller
solbrente/tjærebehandlede brunfarger. Malingsfar-
gene kom med panelarkitekturen på 1800-tallet. Til
å begynne med dominerte jordfarger som engelsk
rød og oker. Hvitt var i utgangspunktet en svært dyr
farge å produsere (blyhvitt), og fikk derved en høy
status. Det er derfor rimelig å anta at tradisjonen
med hvite/lysmalte våningshus på gårdene er av en
noe nyere dato.

På de etterfølgende sidene har vi valgt å først gjen-
nomgå noen generelle råd for så å se på Tolga
spesielt. Bebyggelsen på Tolga har vi valgt å dele inn
i  t re  hovedkategor ier ;  småhusbebygge l se,
gårdsbebyggelse og store bygninger.

tema - farger

12



V I S U E L L   V E I L E D E R   F O R   T O L G A   S E N T R U M

FARGER PÅ ENKELTHUS
Mørke farger får huset til å virke mindre, lyse farger
får huset til å virke større. Hvitt og hvitaktige farger
danner vanligvis en stor kontrast mot naturlige
omgivelser.
Hvitt og hvitaktige farger er også mer avslørende for
et hus enn mørke farger, fordi skygger avtegnes
tydeligere.

Hus med mange tilbygg, påbygg osv. kan enten
“bindes sammen” ved å velge en felles farge, eller
en kan velge å framheve de forskjellige bygningene /
bygningsdelene ved å velge forskjellige farger.

Å framheve horisontale linjer får et bygg til å se
lavere ut enn det er. Vertikale linjer får et bygg til å
virke høyere enn det er.

Lyshet/mørkhet er det mest avgjørende ved utvendig
fargevalg. Ved utvendig fargesetting må det alltid tas
hensyn til omgivelsenes fargeholdning.

Takrenner og nedløpsrør kan med fordel males i
samme farge som tilgrensende flater. Altaner,
balkonger, verandaer og tilbaketrukne partier
Bør fortrinnsvis holdes i husets veggfarve.

Grunnmur
Grunnmurens farge må harmonere med husets øvrige
farver og omgivelser.
Helt lyse grunnmurer markerer seg uheldig mot
mørke vegger og naturlige omgivelser.
Mørkere grunnmur gir vanligvis huset bedre bakke-
kontakt.

Det er sjelden heldig å bruke samme farge til vegger
og grunnmur. Vanligvis er det behov for noe brytning
for at huset skal beholde de riktige proporsjonene.

Stakitter
Kan være lyse/hvite eller følge opp hovedbygningens
hovedfarge.

Hvite vånigshus
Hvitt var i utgangspunktet en kostbar farge som ble
forbeholdt kun de “gjeveste” bygningene. På Tolga
er dette godt synlig i og med at det på gårdene kun
er våningshusene som har vært hvite. Vi foreslår at
dette følges opp i fargesettingen på gårdsbebyggels-
en slik at hvitfargen forbeholdes våningshuset, og at
de andre bygningene males i andre (jord-) farger. 

tema - farger - generelle råd
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GENERELL BESKRIVELSE
Med “småhusbebyggelsen” tenker vi på alle mindre
trehus i 1 og 2 etasjer som ikke omfattes av bebyg-
glesen knyttet til gårdsbruk.

Disse bygningene finner vi hovedsaklig som spredte
boliger i Gata, Bakkagata og i Røsebygda og
kombinerte boliger og forretninger i Brugata og sen-
trumsbebyggelsen på østsida av Glåma.

Hovedtyngden av bygningene er fra 50-tallet og er i
dag malt i lyse fargetoner. Vi anslår at flere av byg-
ningene har hatt noe mørkere farger originalt, men
at de er blitt malt om i andre fargeskalaer i senere
tid.

FORSLAG TIL FRAMTIDIG FARGESETTING
Vi foreslår at bygningene gis farger i tråd med den
historiske perioden de er i fra. Fargeholdningen i
funksjonalismen (´25-´40) og perioden med gjenreis-
ing og husbankhus (´40-´55) var sammensatt. Funk-
ishusene kunne ha alt fra “gusjegrønt” til sammen-
satte farger av engelsk rødt, gul oker, blekblått og
hvitt. I gjenreisningstiden kom mer tradisjonelle
fargekombinasjoner på moten igjen. Vi foreslår at
det åpnes for at bygningene gis mer farge enn de
generelt har i dag. Fargene velges ut ifra opprinnelig
brukte farger på bygningen eller bygninger fra
samme stilperiode, og at en finner gode farger som
klinger godt sammen med nabobebygglesen.

tema - farger

Fargeforslag: Lys engelskrød, guloker, mellomgrønn, hvit og grå.

- småhusbebyggelsen

14



V I S U E L L   V E I L E D E R   F O R   T O L G A   S E N T R U M

GENERELL BESKRIVELSE
Gårdsbebyggelsen omfatter all bebygglese knyttet til
gårdsbruk på Tolga.

Disse bygningene finner vi som samlede rekker i Gata
og Bakkagata, samt beliggende noe mer spredt i
Røsebygda, og sentrum øst.

Gårdsbebyggelsen domineres av tradisjonelle jord-
farger som engelsk rød og oker sammen med brunt
(beis) og grått (ubehandlet tre og mur). Mange av
våningsbygningene er hvite. Hovedinntrykket er en
nøktern, tradisjonell og harmonisk fargesetting.

FORSLAG TIL FRAMTIDIG FARGESETTING
Vi foreslår at den gode trenden fortsettes. “Ekte”
jordfarger som engelskrød og oker bør benyttes mer
til fordel for nyere fargeblandinger hvor rødfargene
kan få et blåstikk, og “okerfargene” ofte er for røde
og blir virkende for “søte” til bruk som veggfarger.

tema - farger

Forslag på gode tradisjonelle farger som glir godt inn i gårdsbebyggelsen

- gårdsbebyggelsen
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GENERELL BESKRIVELSE
Kategorien vi har kalt “store bygninger” omfatter
skola, Vidarheim, kommunehus og bankbygget på
østsida, samt Malmplassen Gjestegård, Total og ben-
sinstasjonen på vestsida.

På østsida av Glåma er alle de større bygningene
brunbeiset. På vestsida har Gjestegården en dyp rød
beisfarge, mens Total og bensinstasjonen har lyse
hovedfarger (lys beige). Gamle fotos viser bl.a. at
Total ikke alltid har vært lys; se foto til venstre som
viser bygningen med en mørk brun farge.

FORSLAG TIL FRAMTIDIG FARGESETTING
Det er en gjennomført fargeholdning på østsida, (til
og med Gjestegården på vestsida); med dype, mørke,
i hovedsak brune farger på de store bygningene. Den
mørke  fargen får bygningene til å virke mindre dom-
inerende samtidig som de knytter seg til de brun-
beisede veggene til gårdsbebyggelsen. Denne farge-
holdningen ønsker vi å holde på.

Total og bensinstasjonen bør på tilsvarende vis gis
mørkere hovedfarger for på samme måte å dempes
og knyttes bedre sammen med de andre store
bygningene.

Total består av flere klart forskjellige bygningsvolum-
er som godt kan få forskjellige farger, for på den
måten å bryte ned noe av den totale størrelsen sam-
tidig som materialbruken forklares bedre (lys mur /
mørkt brunt treverk). Se illustrasjonen under.

Bensinstasjonen foreslås malt i en dyp mørkegrønn
farge. Den mørke tonen vil gjøre at bygget vil dem-
pes og gli bedre inn i omgivelsene. Vi foreslår derved
et brudd med brunfargen. Dette er både fordi dette
er en murbygning hvor brunfargen vil kunne virke
fremmed, men også for å gi en relativt enkel og
traust bygning et lite løft vha. fargen.

tema - farger

Fargeforslag på total med en mørk brun hovedfarge på panel, detaljer i Rørosrød og Staverngul

- store bygninger
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INNLEDNING
Det bør være en målsetting at all skiltbruk dempes
og begrenses mest mulig for ikke å bli for dominer-
ende i tettstedet.

Offentlige skilt og vegskilt bør skiftes til minste
tillatte skiltstørrelse innen tettstedet.

Reklameskilt plasseres helst på bygningens vegg, til-
passet bygningen, og ikke på tak eller møne .
Lysende kasser, løsfotreklame  og innretninger plas-
sert på fortauet bør ikke tillates.

Vinduer som ikke er i bruk til utstilling bør brukes på
annen tiltalende måte.

Huskeregel: Om alle demper seg like mye, blir fort-
satt alle hørt. Samtidig som en får et triveligere og
mer harmonisk tettsted!

Skiltbruk kan deles inn i offentlig skilting,  og
reklameskilting som har til hensikt å “lokke” kunder
innom en bestemt forretning eller etablissement,
evt. er en ren produktreklame.

OFFENTLIG SKILTING
Den offentlige skiltingen består av trafikkskilting og
informasjonsskilt som gatenavnskilt og skilt for
offentlige bygg og institusjoner. Denne skiltingen bør
i forbindelse med tettstedsprosjektet gjennomgås for
å vurdere om rett budskap kommer fram til rett tid -
verken mer eller mindre.

Det bør utarbeides en skiltplan for den offentlige
skiltingen hvor en tar opp hvilken informasjon som
skal/kan plasseres hvor. En kan også utarbeide en
«Tolga-standard» for skilt utenom trafikkskiltingen
der en bestemmer type, materiale og utforming.

Vegskiltingen skal gi tilstrekkelig informasjon uten å
bli for dominerende. Ved å skifte ut dagens vegskilt
til minste tillatte vegskiltstørrelse vil en, i tillegg til
at de mindre skiltene gir et dempet inntrykk i seg
selv, også gi den vegfarende en klar beskjed om at
han er inne i et tettsted som fordrer lav hastighet.
Master og baksiden av skilt kan utføres i en tettst-
edsfarge som går igjen på skilt, pullerter, sykkelstat-
iv og andre utemøbler av metall.

Informasjonsskilt skal gi publikum opplysninger om
gatenavn, husnummer, hva som befinner seg i de
enkelte bygg, “vegviser”-skilt og informasjonstavler.
Tolga kommune har i dag en skilthåndbok som gir råd
og viser eksempler på forskjellige former for
skiltbruk. Vi anbefaler at denne benyttes som mal for
skilt- og

tema - skilt

Fin, tradisjonell skilting på Tolga. (Med kantede skilt i hus-
fargen hadde den passet enda bedre til bygningen!)
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sentrumsbebyggelsen. 
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skilttavler utenom Tolga tettsted. I Tolga sentrum bør
man utvikle skilttyper og utemøbler i en mer bearbei-
det prof i lert  st i l  som harmonerer mer med
sentrumsbebyggelsen. Torvtak, rundtømmer og
ukantet “villmarkspanel” som skilt blir fremmedele-
menter i mot tettstedsbebyggelsens panelarkitektur.

Vi foreslår at det utvikles et skiltsystem som kan ta
opp elementer fra ny utemøblering og gatebelysning.
Med sokkel i Tolgagranitt, søyler i fasede limtresøyler
og en enkel og funksjonell utforming. (se illustrasjon).

Også innen informasjonsskiltingen kreves det en
opprydding. Den verneverdige stasjonsbygningen er et
trist syn med virvaret av informasjonstavler og plakat-
er på gavlveggen mot nord.

Reklameskilting
Det er vanskelig å gi faste retningslinjer for reklame
og skilting uten å se den i sammenheng med
fasadeutforming, farger og gaterom.

I utgangspunktet kan vi skille mellom frittstående
skilting, og bygningsmontert skilting. Offentlig
trafikkskilting tar vi ikke opp her.

Normal t  bør  sk i l t ingen  i  e t  tet t s ted  være
veggmontert, men det kan gjøres unntak der bygn-
ingsmontert skilting fungerer dårlig i forhold til fasa-
deutforming og trafikkarealer  m.m. Da kan det beny-
ttes frittstående skilting som er kombinert med f.eks.
belysning, og ikke er i vegen for ferdsel eller ødeleg-
ger sikt.

Ved plassering og utforming av slik skilting må flere
faktorer vurderes, og det bør utarbeides et helhetlig
formprogram som inkluderer belysning og møbler mm.

Det er mulig å utforme fasader slik at de passer for
skilting. Det er også mulig å skreddersy skilt og rek-
lame slik at den passer til en bygning. Standard-skilt,
eller produktreklame fra ulike kjeder eller firma har
ødelagt mange bygninger og miljøer.

Utvendig skilting bør begrenses til informasjonsskilt
eller virksomhetsskilt som forteller om den eller de
virksomheter som er i bygningen.

Takskilt eller  takmonterte lyskasser er ofte dominer-
ende og dårlige løsninger. I en bymessig bebyggelse
blir ikke takskilt synlig fra gata.

Lysende skilt eller belyst skilt?  Noen steder er
lyskasser eller lysende skilt «forbudt». I mørket blir
slike skilt ofte dominerende, og bygningen de står på
forsvinner.

tema - skilt

Eksisterende reklameskilt utformet som bokstaver på
veggflaten. Enkel, lettfattelig og grei informasjon!

Forslag til oppslagstavle for sentrumområdet.
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Forslag til vegviser til viktige plasser i sentrumsområdet. 
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Skilt som blir indirekte belyst av en egen lyskilde,
eller med lyssetting av hele fasaden er ofte å
foretrekke. Men ikke alle fasader er av en slik karak-
ter at de bør framheves med belysning.

Bruken av f lagg og v impler  på fr i t tstående
flaggstenger tar ofte uforholdsmessig mye oppmerk-
somhet i tettstedet og bør generelt ikke tillates.
Spesielt ut mot gatene vil slike innslag virke forstyr-
rende både på trafikkbildet og opplevelsen av tettste-
det generelt.

Produktreklame har en tendens til å dukke opp og
ofte blir det så mange at de slår hverandre i hjel med
farger og størrelse. Bygningseier får ofte betalt for å
ha produktreklame på veggen.

Kommunale skiltvedtekter er i mange tilfeller nødven-
dig for å få full styring med dette.

Problemet mange dagligvarebutikker har i dag er at
de ligger i bygninger med store vindusflater, men uten
at de har noe spesielt behov for vindusutstilling. Å
bruke hele vindusflater til reklameplakater kan lett gi
en «overeksponering». Å «klebe igjen» vindusfeltene
med en ensfarget plastfolie, slik flere kolonialkjeder
har gjort det i det siste, er heller ingen god løsning!

Det fins gode løsninger på hvordan en kan beholde
vindusfeltene og samtidig utnytte dem til noe
fornuftig, selv om det i utgangspunktet er hyllebaksid-
er en ser.

tema - skilt

Total, våren ´03

Vårt forslag til reklame. Dempet og  tilpasset vegg/bygning.
(Nytt forslag til fargesetting behandles annet sted).

Forslag til ny vegviser for sentrum.Klar, kort og godt plassert informasjon
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Kartutsnitt Tolga sentrum – områdeinndeling for temaet
gjerder/murer: Bakkagata - 1, Gata/Malmplassen - 2,
Røsebygda - 3 og Brugata/stasjonen - 4.

 tema - gjerder   funksjon

GJERDER OG MURER
Gjerder og murer har vært brukt i flere århundrer på
Tolga for å gjerde inn beitedyr og stenge ute rovdyr
fra tun og innmark. Murer har vært bygd i bratte
områder (Såttåen – Bakkagata – Eggan og ned mot
Glåma) for å utnytte dyrkbar jord, og for framføring
av gjeler/veger. Utover på 1900-tallet ble gjerder
også brukt til innhegning av hager. Dette gjelder
spesielt langs Brugata hvor stasjonsbyen vokste opp.

Før oppgangssaga ble tatt i bruk var det skigard og
steingarder som ble brukt som gjerder. Etter at sagd
virke ble lettere tilgjengelig, ble stakitt og liggende
plankegjerde tatt i bruk.

Gamle bilder fra Tolga på 1800- og 1900-tallet, viser
ulike gjerdetyper fra området Gata, Røsebygda,
Bakkagata og Stasjonsbyen/Brugata. Som et generelt
trekk ser en at skigard og liggende plankegjerde har
blitt brukt rundt dyrka mark/jorder, mens stakitt har
blitt brukt rundt inntun, hager og ”villaer”/
småhusbebyggelse. Dette har i hovedtrekk blitt fulgt
opp i veilederen, men de mest sentrumsnære jordene
kan gjerne ha stakitt mot gate/vei for å markere
sentrumsområdet.

funksjon:
• Gjerde/mur som trafikksikkerhetselement
• Gjerde/mur for å skille ulike funksjoner
• Gjerde/mur som skille mellom private

eiendommer
• Gjerde/mur som estetisk element
• Mur for å ta opp høydeforskjell

bakkagata - 1
Her har området karakter av landeveg, med en
forholdsvis tett gårdsbebyggelse langs ene sida av
vegen. I dette området vil det være både skigard og
stakitt som er aktuelle gjerdetyper.

gata – malmplassen - 2
For dette området vil det være naturlig å bruke
stakitt eller plankegjerde (stående tett plank). Begge
gjerdetypene har lang tradisjon. Gata har en tett
bygningsstruktur, og oppfattes som ei gate –  ikke en
landeveg. På de neste sidene vises forslag til flere
ulike stakitt-typer og plankegjerde. Plankegjerdet
kan oppfattes delvis som en vegg og delvis som et
gjerde. Denne typen er med på å opprettholde og
forsterke det tette gateløpet.
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røsebygda - 3
RV 30 inn mot Tolga sentrum fra sør, skifter karakter
fra å være landeveg til sentrumsgate. Her er det rom
for bruk av flere ulike typer gjerde. Gamle bilder
viser at det ble brukt både skigard, stakitt og
liggende plankegjerder. Det vil først og fremst være
skigard og stakitt som er aktuelle typer for dette
området. Det anbefales bruk av stakitt der riksvegen
har preg av gate.

brugata – stasjonen - 4
Trehusbebyggelse fra 1900 og fram til 1950-tallet er
typisk for Brugata og stasjonsområdet. Brugata med
sitt rette gateløp og bebyggelsen som danner veggene
i gata utgjør hovedaksen i sentrum. Her ble det brukt
stakitt mot gata og mellom eiendommene. Dette vil
fortsatt være aktuell gjerdetype for dette området.
Det vil være rom for variasjoner innenfor utforming
av stakittbord og stolper.

I forbindelse med offentlige bygninger er det lite bruk
av gjerder. Rundt Dølmotunet er det skigard. Ved
skola er det gjerde mot elva og Ivarsjordet pga
ballspill og sikkerhet. Andre offentlige bygg har stort
sett parkeringsareal og asfalt rundt veggene.

Tolga kommune har brukt en plankegjerdetype med
liggende, ukanta bord rundt Centralparken og mot
jernbanesporene inn mot Dølmotunet. Dette er en
type gjerde som tradisjonelt ikke har vært brukt i
sentrum, og bør erstattes med andre typer gjerder
eller murer. Både parken og Dølmotunet blir omtalt
andre steder i veilederen.

Bildet viser gjerdetyper brukt ved kirka og Kjerkegjelen.

Bildet viser gjerdetyper brukt ved Malmplassen og Gata
rundt 1900.

 tema - gjerder   funksjon
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SKIGARD:
Skigard bygges av seinvokst furu med tette årringer,
samt vidjeband til sammenbinding mellom staur og
ski.

Det er viktig med riktig vinkel mellom staur og ski,
slik at skigarden blir solid, og står godt.

Å sette opp en skigard etter gammel tradisjon krever
gode kunnskaper både om materialer og
arbeidsteknikk. Kommunen har derfor skaffet seg en
oversikt over fagpersoner som kan sette opp skigard
etter “gamlemåten”. Kommunen er behjelpelig med
kontaktformidling.

STAKITT:
Fra tida da smeltehytta på Tolga ble lagt ned, og saga
kom i bruk, ble gjerde av sagd virke vanligere enn
skigard. Dette gjelder både for Bakkagata, Røsebygda
og resten av sentrum.
Det ble satt opp stakitt med stor varisjon innenfor
bredde, høyde og grad av bearbeiding av
stakittborda. Satkittypen med tynne bord og spissing
i toppen var og er en mer forfinet variant enn den
med brede bord og butt topp. Det bør være rom for
ulike typer stakitt innenfor Tolga sentrum.

Det er viktig med helhetstenkning i forhold til høyde
og farger innenfor samme geografiske område.
Det finnes beskrivelse av dimensjoner på stakitt på
de kommende sidene. Tolga kommune har også
prøver på ulike typer stakittbord.

GRÅSTEINSMUR:
Gråsteinsmurer kan bygges med stor variasjon
innenfor størrelsen på steinen og høyde på muren.
Det er vesentlig for resultatet at murene
fundamenteres skikkelig, dette er spesielt viktig på
telefarlige masser. Muren må dreneres i bakkant slik
at ikke jordmasser sprenger ut muren. Til dernering
brukes pukk, eventuelt duk og eventuelt drensrør
under dersom massene er telefarlige. Stenene som
brukes må harmonere i størrelse og skiftene må
legges horisontalt.

Både på sørsiden av gårdsbebyggelsen langs
Bakkagata, og til dels Eggan og på østsiden av Gata
ned mot Glåma, finns det mange gamle steinmurer.
En god del av disse er godt bevart, men mange
trenger restaurering. Fagkyndige må ta seg av disse
gamle murene, når de skal i standsettes.
Rørosmuseet har stor kunnskap om gamle steinmurer
og kan være en aktuell kontakt.

Stakitt – gjerdetype for Bakkagata og Røsebygda.

Gråsteinsmur – området Bakkagata har mange gamle
gråstensmurer. Disse må bevares og bygges opp igjen for å
ta vare på det preget Bakkagata har.

Skigard – gjerdetype for Bakkagata og Røsebygda.

 tema - gjerder Bakkagata og Røsebygda

22



V I S U E L L   V E I L E D E R   F O R   T O L G A   S E N T R U M

PLANKEGJERDE:
Langs Gata har plankegjerde vært brukt mellom
husene, - ut mot vegen, trolig siden Gata ble
etablert.  Plankegjerdene er med på å forsterke den
tette gatestrukturen. Denne type gjerde kan og bør
derfor fortsatt brukes, spesielt der den gamle
gardsbebyggelsen er inntakt. Varianter av
plankegjerde kan også benyttes ved nyere
bebyggelse.

Det som kjennetegner plankegjerdet er de tette
borda og det høye gjedet, gjerne med en port bygd
inn. Høyden på plankegjerdet kan være opp til 2,0 -
2,5m. Gjerdet bør males i en farge som harmonerer
med de tilgrensende bygninger. (Se tema farger.)

STAKITT:
Illustrasjonen viser en “finere” type stakitt med
smale bord og spissing i toppen.
Stolpene er 140cm høy og 10X10cm bred.
Bordene er 120cm høye, 5cm brede og 2,5cm tykke.
Avstanden mellom stolpene er 2m.
Stakittet bør males i en farge som harmonerer med
huset og den omkringliggende bebyggelsen. Det kan
også males hvitt.

Denne typen ble blant annet brukt rundt det første
meieriet som ble satt på tomta etter smeltehytta.

STAKITT:
Annen type stakitt, her med butt topp og grovere
bord.
De ulike typene kan tilpasses bebyggelse fra
forskjellige perioder. Ved 50-talls bebyggelsen både
langs Gate og Brugata kan det gjerne benyttes en
enkel stakittype.

STÅLREKKVERK:
Ved slagghaugene på Malmplassen trengs det sikring
mot Glåma og Hyttelva. Her passer det hverken med
stakitt eller mur, men rekkverke må opp. Utforming
av gjerde/mur/rekkverk på spesielle plasser må sees
på speielt og tilpasses de ulike plassene.

Stakitt – gjerdetype for Gata.

Stakitt – gjerdetype for Gata.

Plankegjerde – gjerdetype for Gata.

 tema - gjerder Gata
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NATURSTEINSMUR:
Langs Brugata finnes det i dag støpte betongmurer fra
50-60-tallet. Disse kan med fordel skiftes ut med
natursteinsmurer, enten med “gråstein” eller granitt.
Steinen som skal benyttes i murene må ikke være for
stor i forhold til den totale høyden på muren. Dette er
viktig for at skalaen på muren skal harmonere med
gata og bebyggelsen rundt. Skiftene må legges
horisontalt og det må ikke være gjennomgående fuger
vertikalt (se skissa ved siden av). Dersom det mures
med granitt skal steinen legges i forbandt med
fugebredde så smal som mulig.

TVERRSNITT GJENNOM ENSIDIG MUR:
Skissa viser oppbyggingen av en natursteinsmur.
Dybden på fundamenteringen er avhengig av høyden
på muren, og grunnforholdene på stedet. Er massene
telefarlige må det fundamenteres dypere, og evnt
med duk. Det brukes pukk både i bakkant og under
muren.

En natursteinsmur bør alltid bygges med en viss
helling innover for å få god stabilitet. En mur med
høyde opptil 100 cm skal legges med 10% fall, og over
100 cm 20% fall.

Skissa viser hvordan vegetasjon kan plantes på
toppen av muren og vokse delvis nedover muren
samtidig som beplantningen gir en fin overgang til
områdene bak.

TVERRSNITT GJENNOM TOSIDIG MUR:
En tosidig mur er et alternativ til gjerde på flatere
områder. Fundamentering under muren er viktig for å
få god stabilitet.

Avhengig av bredden på muren og størrelsen på
steinen kan det være en fordel å bygge muren med en
kjerne, dvs fylle midten av muren med telefrie
masser. Dette gjør det enklere å tilpasse hver side av
muren. Muren bør bygges med 10% helling innover for
å få god stabilitet, jmf beskrivelsen over. Toppen må
avdekkse med hele steiner for å unngå at vann siger
inn i muren. Dette gir også den peneste avslutningen.

Natursteinsmur – Prinsippoppriss for Brugata.

Natursteinsmur – prinsippsnitt for Brugata.

Natursteinsmur tosidig – prinsippsnitt for Brugata/parken.

 tema - gjerder    Brugata
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PLASSDEKKER
Med belegg menes det her dekke på kjøre-,
parkerings-, gang- og oppholdsareal. Belegget bør
være slitesterkt, ha en jevn overflate, være
behagelig å ferdes på, samt vakkert å se på. I tillegg
til plassdekker, vil kapitlet omhandle kanter.
Stedsanalysen som tidligere er utarbeidet for Tolga
sentrum viser at det er asfalt på de aller fleste gang-
og kjøreareal i dag. Før asfaltens tid, hadde veger og
plasser på Tolga grusdekke og til tider ble slagg også
brukt.

Gata/Malmplassen-området  har asfaltdekke på alle
plasser og veger. Rabatter mellom kjøreveg/p-plass
og gang/sykkelveg har grasdekke med
betongkantstein rundt. I dette området som er
opprinnelsen til Tolga tettsted, er det viktig å ta vare
på kulturminnene og bruke materialer som er
kulturhistorisk riktig dersom dette er
gjennomførbart. Fra gammelt av var det trolig slagg i
tillegg til grus som ble brukt som dekke både på
Malmplassen og i Gata. I dag vil grus være et godt
alternativ til asfalt.

På kjøre- og parkeringsareal i området Brugata/
stasjonen er det naturlig å bruke asfalt, som det er
gjort de fleste steder i dag. Men på enkelte områder
kan det også være aktuelt å bruke grus. Dette gjelder
blant annet inn mot Dølmotunet som er et av de
eldste gårdsanlegg på østsiden av Glåma.

I områder der gangtrafikken er dominerende; på
fortausareal, plasser og parker vil det være rom for å
variere type belegg, både med tanke på farge,
overflate og struktur. På plasser der folk oppholder
seg vil en gjerne legge inn større ressurser for å gi
plassen et vakkert men samtidig behagelig dekke.
Helt konkret vil dette dreie seg om området mellom
Handelssenteret og kommunehuset, plassen mellom
kommunehuset og banken, Centralparken, fortau
langs Brugata, området rundt stasjonen,
tusenårsstedet og fortau langs RV 30. Det kan også
dreie seg om andre områder som ikke er nevnt
spesielt her.

Langs Brugata, på fortausarealene kan det benyttes
ulike typer belegg. Skissa til venstre viser prinsipp
for markering av inngangspartiene. Gatestein/
beleggningstein benyttes foran inngangspartiene til
forretninger/kontorer/boliger for å høyne kvaliteten
på området. En kan også gjøre bruk av stein i
overganger mellom gate og fortau, i kryssområder
eller inn mot privat eiendom.

Plassdekke – prinsipp for bruk av plassdekker på fortau
langs Brugata.

Kantstein – prinsippsnitt mot buskrabatt.

 tema - plassdekker prinsipper
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Plasser – type belegg:
• skiferheller (villheller)
• grus
• polygonbelegg av granitt

Fortau langs Brugata – type belegg:
• striper med gatestein i kombinasjon med

asfalt
• felter med belegningsstein
• skiferheller i kombinasjon med asfalt

Park – type belegg:
• gras i kombinasjon med skiferheller
• gras i kombinasjon med grus
• gras i kombinasjon med polygonbelegg

KANTER
I Brugata er det brukt betongkantstein både mot
kjøreveg og gang- og sykkelveg. Dette er en billig,
lite holdbar kantstein som fort kjøres sund. Langs RV
30 gjennom Røsebygda og fram til Malmplassen er det
nylig satt granittkantstein. Denne er holdbar, og
estetisk en mye bedre stein enn Spigma (betong).

Det bør være et mål å bytte ut eksisterende
betongkantstein med granitt. Dette gjelder både mot
fortau, vegetasjonsrabatter og gang- og sykkelveg.

Kantstein – prinsipp for bruk av granittkantstein langs
Brugata.

Kantstein – prinsippsnitt mot kjøreveg med treplanting på
fortau.

 tema - plassdekker     typer belegg
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MØBLER
Kapitlet møbler, omhandler utendørs møbler på
offentlige plasser og parker. Det vil si benker, bord,
søppelkasser og blomsterurner/bed.

Utemøbler henger nøye sammen med lys og skilt. Det
er viktig at disse elementene har en helhet både i
form, materialbruk og farger.

Materialer som anbefales brukt på utendørs møbler vil
være tre og stein.

Gata – Malmplassen, er et område med stor historisk
viktighet. Møbler som skal brukes i dette området bør
være tilpasset det gamle bygningsmiljøet samtidig
som utformingen kan være moderne.

”Stasjonsbyen” bærer preg både av småskala
trehusbebyggelse og store, mørke offentlige bygg.
Disse bygningene har helt ulik skala og ulikt
formspråk. Møbler som skal benyttes i sentrum bør
derfor ha en enkel form som kan tilpasses ulike
plasser.

prinsipp for ”tolgabenken”:
• Granitt vanger/ben
• Malmen furu i sitteflate og rygg
• Dybde ordinær ensidig benk – 55cm
• Lengde benk – varierende, etter plassering
• Høyde benk – 45cm
• Med og uten ryggstøtte

Benken kan produseres lokalt, og tilpasses ulike
plasser etter behov. Den kan utformes mer eller
mindre ”forfinet” alt etter hvilken bearbeiding som
ønskes. Treverket kan være naturlig brunt eller
males/beises i ulike farger.

Benken kan stå som en enkel benk eller kjedes
sammen flere – etter hverandre eller i vinkel.

Benk – i Tolgagranitt og tre.

Benk – heldekkende sitteflate

Benk – massivt granittunderstell med tre sitteflate

 tema - møbler benk
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BENK MED RYGGSTØTTE:
Benken bygges som vist på tegningene og i
beskrivelsen foran, men her er det vist hvordan
ryggstøtte kan monteres på benken dersom det er
ønskelig, enten ensidig eller tosidig.

AVFALLSBEHOLDER:
Typen avfallsbeholder som er vist her kommer fra
produsenten Vestre. Dette er en tidløs og enkel
beholder som kan fås i ulike farger. For Tolga vil vi
foreslå koksgrå, som er en mørk grå farge. Koksgrå
vil harmonere med  fargene i andre elementer som
møbler, skilt og lys.

Typen Urban kan fås i ulik størrelser og som
veggbeholder.

Dette er et forslag til en vedlikeholdssikker og solid
beholder som er nøytral og enkel. Denne utelukker
ikke bruk av de egenproduserte “tolga-dunkene” på
enkelte plasser. Dersom de brune trebeholderne
fortsatt skal benyttes må disse rustes opp med
maling og diverse annen reparasjon.

Søppel – Type: Urban avfallsbeholder fra Vestre

Dobbel benk – i granitt og tre med ryggstøtte på midten

Benk – i granitt og tre med ryggstøtte

 tema - møbler benk og søppel
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BLOMSTERBED - KASSER:
Bruk av løse blomsterkasser som plasseres ut på ulike
plasser, er ikke en gunstig løsning. Disse har lett for å
bli kjørt ned, bli stående på skakke, blomstene tørker
ut og kassene trenger jevnlig vedlikehold.

Det bør satses på en mer permanent løsning, men
ulike løsninger for ulike plasser.

I Centralparken bør det opparbeides bed hvor det
plantes stauder eller sommerblomster.  På flere av de
andre plassene i sentrum kan det også etableres
permanete løsninger enten i form av bed eller solide
kasser som står fast på sine plasser. Løse kasser kan
eventuelt settes ut ved inngangene til kommunale
bygg og forretningsbygg langs Brugata og RV 30.

Blomster – Eksempel på frodig sommerblomstring.

 tema - møbler       blomsterbed - kasser
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VEGETASJON - BEPLANTNING
Vegetasjonen i Tolga sentrum har i dag flere ulike
funksjoner. Det er vegetasjon som har blitt plantet,
og vegetasjon som har hatt en naturlig spredning.
Det finns vegetasjon på de offentlige plassene og
innenfor private hager. Det er først i løpet av de siste
10-årene at vegetasjon har blitt benyttet som et
estetisk element i utformingen av sentrum. Det må
være en bevisst bruk av vegetasjon i forhold til
hvilken utvikling og hvilke effekter en ønsker å
oppnå: Forsterke akser, bryte opp store utflytende
plasser, forankre bebyggelse til bakken, skjerme
skjemmende områder, skape grønne volum, tilføre
blomstring og duft.

Veilederen beskriver vegetasjon som vil være med å
forsterker karaktertrekkene i de ulike områdene
innenfor Tolga sentrum, både bymessige trekk
(gater/parker), kulturlandskapstrekk og
privathagene. (Tettstedsanalysen for Tolga sentrum
øst gir en mer utfyllende beskrivelse av eksisterende
vegetasjonsområder.)

Kartet viser - Gatetrær: grønne prikker, furuvegetasjon:
mørke grønne felt og lauvtrevegetasjon: lyse grønne
felt.  Kartet viser bare hovedtrekkene for vegetasjon i
sentrum.

 tema - vegetasjon   generelt
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GATETRE - BJØRK
Som gatetre er det benyttet rogn i Brugata og rundt
Malmplassen gjestegård i dag. Rogna er et fint tre,
men er ikke egnet som gatetre. Den blir et lite tre,
får ofte en buskete og kronglete form, noe som vil
svekke Brugata sitt preg som ”gate”. Brugata med til
dels ”store” bygg krever store trær. Med bruk av
oppstammet bjørk vil aksen Malmplassen – stasjonen
forsterkes, og Brugata sitt preg  som sentrumsgate
vil også ivaretas. Det er vesentlig at trærne som
plantes har lik størrelse og rett stamme, slik at
vegetasjonen får et ensartet uttrykk langs hele gata.
Bjørk er et tre som blir høyt og får en fin krone uten
å bli buskete.

BJØRK - FUNKSJON
• Oppstammet gatetre – forsterker aksene

Brugata, atkomst til Dølmoen, Ivarsvegen og
RV 30. Området Stasjonen)

• parktre  - stort solitærtre (Centralparken,
Toljefossen, Stasjonen, Vidarheim)

• randvegetasjon (langs Glåma, mot Dølmoen/
Ivarsgarden)

BUSKER
Busker finner en rundt noen av de offentlige/store
bygningene i sentrum (skola, kommunehuset,
helsesenteret/banken og Malmplassen gjestegård), i
privathagene samt i Centralparken. I tillegg kan og
bør busker brukes i samplanting med trær på store
parkeringsplasser, for å dele disse opp. Langs
fasadene til bygg vil denne ”form for vegetasjon”
forankre byggene til bakken. Spesielt vil busker
kunne skjule fremtredende og høye grunnmurer. Det
er viktig at planter med riktig proviniens/
(klimatilpasset) benyttes når buskplantinger skal
anlegges. Centralparken er en av de områdene som
bør få en oppfriskning både hva busker og trær angår.

BUSKER - FUNKSJON
• dele/stramme opp utflytende områder
• skille mellom ulike trafikkfunksjoner
• randvegetasjon
• pryd
• grønt volum

eksempler på prydvegetasjon
• Blåleddved
• Fjellsyrin
• Kvitrogn
• Balkanspirea
• Skrinnespirea
• Heggsøtmispel

Bjørk – Gatetre for Tolga sentrum

Busker – ulike typer er aktuelle for bruk i sentrum

 tema - vegetasjon     gatetre
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Eksempler på  randvegetasjon
• Alaskahyll
• Alaskavier
• Istervier
• Rogn
• Grønnvier

FURU
Furuvegetasjon/belter finnes i sentrum rundt
Ivarsgarden – Vidarheim – skola – Dølmoen og sør for
Tolga stasjon. Dette er vegetasjonsvolum som
inneholder store, kraftige furutrær. Vegetasjonen er
viktige for Tolga sentrum, som overgang til dyrka
mark og for å forankre bygningsmassen ved skola/
Vidarheim til terrenget. Furu kan plantes som
solitærtre eller i grupper i hager, parker og
grøntområder, men egner seg ikke til gatetre i
sentrum.

FURU - FUNKSJON
• randvegetasjon (mot dyrka mark/skog)
• solitærtre/grupper (parker, hager,

grøntområder)

BRUGATA
Brugata har rundt en hundre år gammel historie, og
har vært sentrumsgate siden jernbanestasjonen ble
anlagt. Dette er den viktigste gata i Tolga sentrum,
og bør derfor forsterke sitt gatepreg i form av fortau
og gatetrær på begge sider eller vekselvis ene og
andre siden av gata. Det er flere element som
belysning, møblering og gate-/plassbelegg som er
med på å prege Brugata som hovedgate. Flere av
disse elementene vil bli omtalt andre steder i
veilederen.

Vegen inn mot skolen/Vidarheim er en viktig
tverrakse til Brugata. Bjørkerekke(r) vil forsterke
denne aksen inn mot Vidarheim, og stramme opp et
utflytende parkeringsområde. Bjørka med sin rette
stamme og sin høyde, vil være med å trekke opp
viktige linjer i dette området.

GATA – MALMPLASSEN
Gata og Malmplassen-området hadde minimalt eller
ingen form for vegetasjon for hundre til to hundre år
siden. Dette skyldtes i første rekke hyttedrifta men
også husdyrholdet. Hele Tolga sentrum bar da preg av
drifta ved smeltehytta og beiting.

Området er i dag helt forandret fra tida da
Smeltehytta var i drift. Å prøve å gjenskape uttrykket
som det var den gangen vil ikke være naturlig slik

Furu – Randvegetasjon, parker og skogområder.

 tema - vegetasjon furu

32



V I S U E L L   V E I L E D E R   F O R   T O L G A   S E N T R U M

bebyggelse, næring og infrastruktur fremstår i dag.
Langs Gata er derimot en god del av den opprinnelige
bebyggelsen bevart og det tette gateløpet ligger slik
det gjorde for 300 år siden. Det vil derfor være
naturlig å vektlegge det historisk riktige i dette
området. Både busk- og trevegetasjon langs Gata er
noe som hører privathagene til, og ikke gateløpet.
Malmplassen med riksveg 30, riksveg 26, Hyttelva og
Glåma er et viktig knutepunkt trafikkmessig, men
også historisk. Her vil det være rom for nye
elementer i form av buskvegetasjon rundt
gjestegården og gatetrær. Det som forankrer
Malmplassen til historien er slagghaugene. Disse er i
ferd med å gro igjen med ugras. Overflata er flere
steder mer grasdekt enn svart. Det må derfor være
et mål å tilbakeføre slagghaugene til sitt opprinnelige
uttrykk.

RØSEBYGDA
Riksveg 30 forandrer karakter fra landeveg til
sentrumsgate gjennom Røsebygda. Langs vegen
ligger både gårder og privatboliger. Fortau og
gatetrær er med på å definere riksvegen som ei gate.
Her vil også bjørk være det riktige
vegetasjonsvalget.

BAKKAGATA OG STASJONSBAKKEN
De mer perifere områdene av sentrum har liten grad
av offentlige karakter. Det er private gårdsbruk
(vest) og hager (øst) som dominerer langs disse
vegene, og som gir grønne volum/vegetasjonsbelter
til områdene.

 tema - vegetasjon prinsipper
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tema - belysning

Utendørs belysningen kan bidrar til økt trafikksikkerhet, hjelpe oss til å orientere oss i mørket, skape stemninger
og trivsel, være til hjelp for mennesker som er mørkredde eller gjøre det mulig for utendørs aktiviteter på kvel-
den om vinteren.

Idieelt sett skal belysningen være integrert i stedets miljø. Armaturer bør inngå i omgivelsene på en uanmasende
måte på dagen og om natten skal de gi en miljømessig og praktisk belysning.

Høy belysning

Lav belysning

GENERELT OM BELYSNING
Høye armaturer - Høy belysning som gir god spred-
ning av lys (lyspunktene kan stå lenger fra hveran-
dre noe som gir en  økonomisk besparelse). Egner
seg langs riksveg/gjennomfartsveger. (80-60 km/t)

Mellomhøye armaturer - gir en mer miljøpreget
belysning ved at de kommer ned på høyde og
“talefot” med omkringliggende bebyggelse og
omgivelser for øvrig. Egner seg langs veger med
gate og sentrumspreg. (50-30 km/)

Lave armaturer -  egner seg for gangveger og gater
uten vegvesenets krav til lysstyrke (1,0 cd/m2)

Spesielle armaturer - for effektbelysning. Punkt-
belysning av spesielle objekter i forbindelse med
plasser og/eller bygninger. Eksempelvis pullerter
med integrert lys, flombelysning, eller "uplights"
integrert i gatelegemet som belyser trær/busker

Rødt lys – Økonomisk, lyspærene har lang levetid,
gir et "varmt" lys men gir en fordreining av fargene
på hus  og  mi l jø.  Egner  seg  langs
riksveg/gjennomfartsveger og  områder hvor bebyg-
gelsen ikke er tett på vegen.

Hvitt/gult lys – Kortere levetid men gjengir fargene
bedre og gir et mer "autentisk" lys enn det røde.
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tema - belysning
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tema - belysning forslag til armaturtyper

"Rød høy belysning" "Hvit lav belysning""Rød lav belysning" "Hvit gangv. belysn."

På Tolga finnes det anno 2003 et utall ulike armaturtyper og master som varierer i høyde, materialer, utforming
og farge på lyset. Vi foreslår at en for fremtiden begrenser belysningen til 3 armaturtyper, en i hver
“høydeklasse”, som bygger på valgene som er gjort i forbindelse med gang- og sykkelvegprosjektet gjennom
Røsebygda. Armaturene får derved et felles formspråk, farge og materialer. Det vil være naturlig med en
utskifting over tid etter som tettstedsprosjektet utvides og gammelt materiell er utskiftingsklart.

Thorn - Victor

8,0 meter.

Røsebygda
M a l m p l a s s e n  -
Sandmælgjelen
Stasjonsbakken

E n  e n k e l ,  r e n
klokkeform. Kokssvart
farge  (RAL  7021)  på
armatur. Runde, mørke-
brune trestolper.

Type:

Hvor:

Beskriv.:

Høyde:

Thorn - Victoria

5,5 - 6,0 meter

Tolga bil  og bensin-
Malmplassen

Samme klokkeform og
farge som Victor, men
armaturen slipper lys
opp i en overliggende
skjerm, noe som artikul-
erer armaturen bedre.
Runde,  mørkebrune
trestolper. 

Louis Poulsen -Tollbod

Opptil 3,0 meter

Kjerkgjelen
Gata
Banken - Vidarheim
Dølmotunet

En moderne armatur som
passer spesielt godt i forb-
inde l se  med  e ld re
bebyggelse. Egner seg
godt både som vegg- og
stolpearmatur. Farge på
både  meta l lmas t  og
armatur: Kokssvart (RAL
7021).

Thorn - Victoria

5,5 - 6,0 meter

Brugata

Som "Rød lav belysning"
men  med  av fasede
limtre-  stolper (6”x6”) i
lysebrun farge. 
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tema - belysning

EFFEKTBELYSNING
Belysningen i tettstedet bør vektlegges. Vi har en
lang mørketid hvor en gjennomtenkt belysning vil
kunne framheve, dramatisere og markedsføre de
positive sidene ved Tolga.

Effektbelysning er et viktig virkemiddel for å få liv
og skape stemning i sentrum på kveldstid og i den
mørke årstiden. Med belysningen kan man på den
ene side skape spennende effekter på den andre
fremheve eller nedtone bygninger, byrom og/eller
landskap. Vi foreslår at det i videre detaljprosjekt
jobbes videre med visse former for effektbelysning i
tilknytning til plassdannelser, ved skulpturer og
andre spesielle steder i sentrum.
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BRUGATA:
Brugata er hovedaksen, og sentrumsgata gjennom
Tolga. Perspektivskissa viser gatetrær på begge sider
av gata. Eksisterende rogn bør på sikt skiftes ut med
bjørk. I tilegg er det vist fortau på begge sider, med
opphøyd kantstein som skille mellom kjøre- og
gangtrafikk. Kantsteinen som skal brukes i Brugata
bør være Tolgagranitt.

På begge sider av gata er det vist ny lav vegbelysning,
samme type som er brukt langs RV 30 gjennom
Røsebygda. I Brugata bør det benyttes  profilerte
trestolper, i stedet for rundstokk.

På fortausarealene kan det gjerne legges et annet
belegg enn asfalt; skifer, beleggningsstein, eller
storgatestein.Dette kan legges på hele eller deler av
fortauet.

Brugata – prinsipp for bruk av granittkantstein, belysning og treplanting langs Brugata.

 tema - viktige områder    Brugata
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ADKOMST VIDARHEIM OG SKOLA:
Adkomsten inn til Vidarheim og skola er vist strammet
opp i forhold til dagens situasjon. Granittpullertene er
plassert mellom rekker av smågatestein, og vist på
begge sider av vegen.  Bjørkerekka nærmest
kommunehuset er forlenget, for å definere
kjørearealet og dele opp den åpne asfaltflaten.

Ny lav belysning er vist langs gang- og sykkelvegen;
Tollbod fra Louis Poulsen. Denne er ca. 3m høy.

Adkomst Vidarheim – prinsipp for bruk av granittpullerter, belysning og treplanting inn mot skola og Vidarheim.

 tema - viktige områder    adkomst skola og Vidarheim
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CENTRALPARKEN:
Perspektivskissa viser ny omramming rundt
Centralparken. Det er tenkt brukt natursteinsmur, ca
0,8 - 1,0m høy. For å mjuke opp muren er det vist
buskplanting langs innsiden, som vokser delvis over
muren. Samtidig bør det plantes flere trær inne i
parken. Dette kan være bjørk, hegg og rogn.

Sitteplassene inne i parken kan gjerne skjermes ved å
la klatreplanter vokse på pergolaer over og på siden
av benkene. Dette vil skape grønne “lommer” som
skjermes mot direkte innsyn.

Fontenen bør vurderes fjernet eller bygd om. Denne
virker som et fremmedelement midt inne i parken,
spesielt med den fremtredende fargen.

Innganene til parken er også viktig å markere, nå i
dag er de bare et hull i gjerdet.

Central Park – prinsipp for bruk av natursteinsmur som omramming og nye grønne “lommer” inne i parken.

 tema - viktige områder   Centralparken
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Adkomst Dølmotunet – prinsipp for bruk av stabbesteiner/granittpullerter inn mot Dølmotunet og nytt
gjerde - skigard mot jernbanesporet.

 tema - viktige områder adkomst Dølmo
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