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FARGER FOR ARKITEKTUR- FARGEPLANLEGGING FOR HAUGESUND
Skal du male huset ditt? Nytt eller gammelt, stort eller lite, uansett , det å velge farger er ikke alltid like 
lett! Det krever omtanke for både eget hus og for omkringliggende  bomiljø, gate, plass, ellers sted.
I tettbygde strøk er ett hvert hus en del av en helhet , og hver gang man endrer fasadefarger, påvirkes 
omgivelsenes fargemiljø i en uforutsigbar retning. Bevisst fargesetting er nemlig grovt undervurdert 
som estetisk virkemiddel. Med gode fargevalg har vi mulighet til å artikulere og berike arkitekturen 
på en rimelig og effektiv måte, og ikke minst understreke stedets eller byens identitet.
Legg derfor bort favorittfargene og ta en titt omkring deg og spør hvilken farge som samspiller best 
med omgivelsene. Hvis alle tenker slik, vil det oppstå en langsom bevisstgjøringsprosess som det 
kan bli spennende å følge med på. I de tette bysentrene kan imidlertid en sterkere styring av fargene 
være nødvendig, og det kan være aktuelt å utvikle overordnede retningslinjer for fargesetting. 

Mange av de fineste fargesatte miljøer i verden er vokst fram 
uten spesiell styring. Dette skjedde i perioder og på steder 
med  begrensede forutsetninger, der tilgjengeligheten av 
materialer og jordpigmenter har vært premissgivende. 
Den naturlige begrensningen kombinert med logikk og en 
intuitiv og livsnær holdning til farger førte automatisk til 
større helhet. Ofte ble fargene blandet innbyrdes eller med 
umbra, som ga en naturlig harmonisering. I syttiåra kom nye 
malingstyper på markedet, ofte produsert med syntetiske 
pigmenter, slik at fargevalget ble så og si ubegrenset. Dette 
har skapt et register av farger i arkitekturen som til tider kan 
oppleves kaotisk og i enkelte tilfeller visuelt forurensende. 
Fasadenes uttrykk  brytes ned gjennom ubevisst fargebruk, 
og store kontraster gjør at gatebilder og plasser splittes og 
faller fra hverandre. Denne tendensen gjelder de fleste av 
våre byer og tettsteder, der ikke spesiell omsorg er lagt 
til grunn i planarbeid eller av antikvariske myndigheter. 
Bruk av styringsverktøy som estetikkparagrafen begynner 
så smått å bli innarbeidet, og det finnes nyere eksempler 
der huseiere har måttet male om. Dette skjer der fargen 
oppleves som brudd på innarbeidet tradisjon eller framtrer 
spesielt skjemmende, etter en skjønnsmessig vurdering.          

TA  ET BLIKK PÅ OMGIVELSENE FØR DU MALER HUSET. ET BRUDD MED HELHETEN KAN ENDRE HELE GATENS KARAKTER.

MITT HUS- ANDRES UTSIKT 



I mange av våre europeiske land har fargeplanlegging blitt 
en egen profesjon. Særlig i Sverige er denne prosessen 
kommet langt, med fargeplaner for de større byene. Her i 
landet har Norsk Form satt temaet på dagsorden gjennom 
prosjektet ”Farger for arkitektur”, som ble avsluttet i 2004 
med fargeplaner for tre norske byer, blant annet Haugesund. 
Hovedidéen med prosjektet har vært å prøve ut ulike metoder 

for utvikling av de tre byenes fargeidentitet.

En tilnærming har vært å radikalt endre nåværende uttrykk, 
ved et fritt kompositorisk grep på et helt sentrumsområde. 
En slik radikal “malerisk” tilnærming krever full tilslutning fra 
huseierne for å bli gjennomført. En annen metode tar ut-
gangspunkt i den bestående karakter. Man søker å utvikle en 
mer stedstilpasset fargeplan ved å gjøre estetiske grep som 
gir de bestående miljøene mer distinkt karakter. For bymiljøer 
og tettbygde strøk er dette det mest realistiske alternativ. Et 
samarbeid mellom fargeekspertise, kommuneforvaltning og 
huseiere vil her kunne føre fram, særlig dersom man også 
rådfører seg med antikvariske myndigheter. Tar man vare 
på gamle hus, kan det også være fint å ta vare på de gamle 
fargene. En slik tilnærming er valgt i arbeidet med å forme en 
strategi for utvikling av Haugesunds fargeidentitet.       

ET TILBAKEBLIKK
Haugesunds eldste bebyggelsen på begge sider 
av Smedasundet representerte en rik, folkelig 
byggeskikk. Noe er bevart av denne 1800-talls-
bebyggelsen, og hus som er revet eller brent er 
erstattet med nye hus. Gradvis har byen utvidet 
seg fra sjøkanten og innover mot det som i dag 
er byens sentrum. Med regulering i 1856 fikk 
våningshusene brede gater å forholde seg til, og 
så lenge husene var lavere enn to etasjer pluss 
gesims, ble tre akseptert som byggemateriale.  
Mens den klassisistiske stilen preget den frit-
tliggende bebyggelsen langs kaiene, fikk 
sveitserstilen og etterhvert jugendstilen sitt ned-
slagsfelt gatelangs i bybildet. Overgangsformer 
mellom de ulike stilartene var heller ikke uvanlig, 
særlig med nye byggemetoder og fremveksten 
av mur-og stenarkitektur. På 1890-tallet fikk tre-
husene en rikere detaljering, samt framveksten 
av tårnmotiv og spir. Karakteristikken “byen med 
tårnene” er kjent, og for detaljer om arkitekturen 
anbefales kommunens byggeskikkveileder. 

NOEN AV DE OPPRINNELIGE FARGENE KAN SEES PÅ MUSEET 
I HAUGESUND OG I ANNEN VERNET BEBYGGELSE.

Hvordan var så fargene? Det er ikke foretatt noen system-
atisk undersøkelse av historiske farger i byen, med unntak 
av vernede hus. Noe kunnskap kan hentes fra håndkolorerte 
fotoes og malerier, samt branntakster, men ellers må man 
anta at de tradisjoner som var vanlig i øvrig kystbebyggelse 
på 1800-1900-tallet også gjaldt Haugesund. Med det følger 
at så lenge hus var laftet, var de som regel umalte. Med 
utvendig panel kom også malingen for å beskytte treverket. 
Jordfarger med base i oker, brunt og jernoxyd preget nok den 
tidlige paletten. Den hvite fargen (blyhvitt) ble til å begynne 
med brukt som staffasjefarge, da den var svært dyr, eller 
den ble blandet med jordfarger for å skape klassisismens 
grågrønne, beige eller grå-og gulbrune nyanser, såkalt sten-
imiterende farger, som liknet tegl, sandstein, kalksten og 
marmor. Trearkitekturen hadde med andre ord de samme 
idealer som murarkitekturen. Etter hvert som hvitfargen ble 
billigere, ble den dominerende i kystkulturen, gjerne som 
statusfarge på fasadene mot sjøen eller gaten. Vinduene 
kunne få en mørkere farge, mens gerikter, laftekasser og 
gesimser som regel ble holdt lyse, eller som panelet. Etter-
hvert som andre stilarter vokste fram, særlig sveitserstilen, 
skal vi se at  fargene ble mer kontrastfylte og livlige.



HAUGESUND I DAG 
En vandring i Haugesund sentrum i dag viser en by der 
utviklingen har endret bygningskulturen over tid. Sammen 
med den lave trehusbebyggelsen og den pussede murarkitek-
turen står flere monumentalbygg i stein, og de mer modernis-
tiske uttrykk i betong, tegl eller med platekledninger. De mest 
sentrale gatene kan leses som en arkitekturhistorisk katalog 
med klare trekk fra ulike stilepoker, med de nevnte stilartene 
klassisisme, sveitser-og jugendstil som dominerende. 
Mange overgangsformer mellom disse uttrykkene er også 
å finne, samt eksempler på nordisk renessanse, romantikk 
og ikke minst funksjonalisme. Denne sammensatte 
bygningskulturen gjenspeiles  tydelig i fargebruken. Her 
uttrykkes med andre ord et stort mangfold både i form og 
farge. Dette har Haugesund felles med mange norske byer. 
Hele fargesirkelen er representert, med stor vekt på gule og 
røde toner, men også blått og grønt finnes. Enkelte farger er 
tunge og kraftige, mens andre er dempet eller tilhører pastell-
skalaen.  I tillegg finnes de nevnte materialfargene, og til slutt 
hvitfargen, som i enkelte partier dominerer, i andre dukker 
opp sporadisk. Vi kan med andre ord si at fargene i dagens 
Haugesund framhever ”kaoset”                                 



ANALYSE OG KONSEPTUTVIKLING

Det observeres at byen nærmest slites mellom to identiteter, 
den hvite trehusbyen og det koloristiske sentrumsmiljøet. Det 

mest enhetlige element i byen er de grå skifertakene. Taket 

er husets femte fasade, og utgjør et viktig  element i dette 

bybildet, da særlig jugendbyggene har store takflater.

Skal så denne pluralismen forbli Haugesunds fremtidige 
fargeidentitet, eller ønskes en større helhet? Den hvite 

by er nok en ønskedrøm for mange, men slik sentrum er 

utviklet, ligger den idylliske trehusbyen langt fra dagens 

virkelighet.  Å tenke seg en eller flere dominerende farger vil 

kunne oppleves som et kunstig grep. En særegen polykrom  

tendens er allerede utviklet i bygatene, og markerer byens 

fargeidentitet. Denne tendensen representerer en naturlig 

utvikling gjennom historien. Problemet i dagens bybilde er   

de mange moderne, skarpe kulører som står i unødig stor 

kontrast til de hvite husene. Disse kraftsalvene stemmer 

heller ikke med de ulike stilartenes tidstypiske fargepalett. 

Spørsmålet blir derfor hvordan byen kan rendyrke en mer 

dempet kolorisme uten for store kontraster, og samtidig 

integrere ”den hvite sørlandsidyllen” i helheten? Kanskje kan 

de opprinnelige jordfargene være et godt utgangspunkt? 

PILOTPROSJEKT STRANDGATA    126–140

For å kunne hente kunnskap og inspirasjon fra byens opprin-
nelige fargesetting til en fargeplan for Haugesund sentrum, er 
det foretatt fargeundersøkelser på elleve hus i Strandgata. 
Fargeundersøkelsene er blitt utført ved hjelp av såkalte 
fargetrapper. Det innebærer en lagvis avdekking av alle 
malingslag fra huset ble malt første gang og fram til dagens 
situasjon. Husene i gatepartiet ble i følge kilder bygget relativt 
samtidig, mot slutten av 1800-tallet, så  man kan anta at de 
første lagene i fargetrappene tilsvarer en samtidig original-
palett. Videre kan man se at noen hus i gatebildet har holdt 
samme fargetone med litt variasjon gjennom alle år, mens 
andre har vært malt med farger fra hele fargeskalaen. Dette 
har både med det generelle motebildet å gjøre, og med hus-
eierenes holdninger. Man kan også anta at de funn som er 
gjort demonstrerer typiske eksempler fra den opprinnelige 
sentrumspaletten. Skal man så tilbakeføre til de gamle far-
gene eller bruke kunnskapen som et fritt utgangspunkt når 
man står overfor en fargesetting? Er man i tvil anbefales en 
dialog mellom fortid og samtid. En mindre fargeplan for gate-
partiet i Strandgata presenteres i henhold til denne metoden, 
som inspirasjon for huseiere i sentrum. 

DEMPET FARGESETTING PÅ RISØYA - OG I SENTRUM   STRANDGATA 126-140- FØR OG NÅ
EN

 M
ER

 D
EM

PE
T 

 P
A

LE
TT
?



E
K

S
IS

TE
R

E
N

D
E

 F
A

R
G

E
R

H
IS

TO
R

IS
K

E
 F

A
R

G
E

R



FARGEPLAN FOR STRANDGATA    126–140

Faggruppen fant de historiske fargene mer harmoniske i 
gatebildet enn de nåværende, der blant annet en kraftig 
rødfarge har fått for stor dominans, og bryter opp den fine 
rytmen av enkelthusene. De historiske fargene er imidlertid 
mer vitale i sørenden enn i nordenden av pilotprosjektet. 
Noen av husene i nordenden ble derfor justert for å skape 
bedre balanse. Originalfargen bidro med andre ord langt på 
vei, men for lite til å oppnå en dynamisk helhetskomposisjon 
i det lille gatebildet.  Nye farger ble valgt i tråd med de dem-
pede farger i husenes iboende fargearkeologi, for å oppnå 
harmoni med resten av gatebildet. 
DEMOHUSET: Over vises nr.134, der panelet er malt opp i 
originalfargen, S1030Y30R (NCS).
Vinduer, dører og listverk:  En brunrød farge, tidstypisk 
for byggeperioden, er valgt. Alt. 1 viser malt listverk rundt 
vinduene. Dette kan virke dominerende i den lille fasaden. 
Alt. 2 gir et mer balansert uttrykk i dette tilfellet. Hver fasade 
ber imidlertid om en nøye vurdering av dette forholdet.

FARGETRAPP
NR 134  
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TYPISKE STILFARGER INNENFOR NCS - SYSTEMET.

METODEN FOR STRANDGATA BØR VÆRE EN INSPIRASJON 

FOR VIDEREUTVIKLNG AV EN FARGEPLAN FOR HAUGESUND 

DERSOM ORIGINALFARGENE ER VANSKELIG Å FREMSKAFFE 

SOM UTGANGSPUNKT, ANBEFALES TIDSTYPISKE FARGER 

FOR HUSETS STILART, GJERNE DE LOKALE VARIANTER. UT 

FRA TILGJENGELIG KILDEMATERIALE PRESENTERES HER 

GRUPPER AV FARGER INNENFOR NCS- SYSTEMET SOM 

KAN ANBEFALES FOR DE MEST VANLIGE STILUTTRYKKENE 

I SENTRUM. DETTE REPRESENTERER EN VEILEDENDE 

HOLDNING OG EN STYRING AV FARGEBRUKEN SOM OVERLATER 

DELVIS TIL HUSEIER Å UTVISE ET VISST SKJØNN I SITT FARGEVALG. 

FARGER OG STIL. 
Arkitektur har vært referert til som den store orden og det 
nære liv”, -detaljer og helhet. Våre byer er framfor alt uttrykk 
for dette. Også i enkeltbygningene fi nnes  dette forholdet. 
Ordensprinsippene er nødvendige for at vi skal kunne 
orientere oss og forstå omgivelsene. Vi kan si at arkitektur 
har et vokabular av komponenter som tilsammen utgjør 
helheten, analogt med skrivekunsten der setningene er 
sammensatt av ord og begreper. Det sier seg selv at valg 
av farger og fargenes innbyrdes forhold derfor er avgjørende 
for tydeliggjøringen av byggets uttrykk. I enkelte tilfeller kan  
fargen også brukes bevisst for å bryte ned denne logikken, 
De klassiske stilarter i arkitekturen har tradisjoner for 
fargesetting av fasaden som helhet, samt listverk, detaljer, 
vinduer og dører. Ved rehabilitering bør man følge disse 
prinsippene så langt som mulig. Hvert hus bør dog vurderes 
individuelt i forhold til fasadens oppbygning, samt bygnings-
og landskapsmessige omgivelser. Et godt råd er å prøve ut 
fargen på fasaden i riktig lys, da den ofte skifter karakter i ulik 
belysning og fra stor til liten. En gylden regel er at fargen blir 
lysere og mer fargesterk når den males opp på en fasade 
utendørs, og at himmelretning, lys og skygge spiller inn.    

         

NCS fargesystem er det mest brukte i Europa. 
Elementærfargene i NCS-systemet  er  hvitt W, svart S, gult 
Y, rødt R, blått B og grønt G. Alle farger kan blandes ved 
hjelp av disse seks fargene. For å beskrive fargen brukes 
en kode.

  S 2030-    Y90R

NCS-SYSTEMET NCS Fargekropp
I denne tredimensjonale modell 
som kalles NCS fargekropp kan 
alle tenkbare farger plasseres 
inn og derved gis en eksakt NCS 
betegnelse.For lettere å kunne 
forstå systemet deles  3D-model-
len opp i to 2D- modeller, NCS-far-
gesirkel og NCS fargetriangel.

NCS-fargesirkel
Sirkelen er et horisontalt snitt 
gjennom fargekroppens midje 
der de fi re elementærfargene er 
plassert som himmelretninger i et 
kompass. Hver kvadrant mellom 
to elementærfarger er inndelt i 
100 like store steg.I fi guren har 
kulørtonen Y90R, gul med 90 % 
rødhet markert.

NCS Fargetriangel
Triangelet er et vertikalt snitt gjen-
nom fargekroppen. I triangelens 
base fi nnes gråskalaen fra hvitt W 
til svart S, og i spissen den maksi-
male kulørthet C

Et eksempel på en NCS-kode er S 2030-Y90R.S betyr 
Second Edition og er norsk standard. Ser du en NCS-kode 
med S foran vet du at det er den siste oppgraderte versjonen. 
Den første delen av koden  -2030- beskriver nyansen og 
fargestyrken. Den har 20% sorthet og 30% fargestyrke. 
Resten opp til 100% utgjør hvitheten; dvs fargen har 70% 
hvithet. Koden Y90R kan beskrives ut fra fargesirkelen. 
Fargesirkelen består av de fi re grunnfargene rød, gul, blå og 
grønn som er plassert i lik avstand i sirkelen. Koden Y90R 
beskrives som gul (Y) med 90% rødt (R). 

HISTORISKE FARGER I STRANDGATA 126-140



KLASSISISME
Stenfargene ble utgangspunkt for trehusene, særlig 
ulike typer sandsten og kalksten, og ikke minst den hvite 
marmoren. Lyse og klare farger, både kalde og varme, 
ble blandet av hvitt, rå umbra, grønn umbra og lys oker.
Ofte fikk panelte fasader også mønstre av imitert stein. 
Antikkens bygningsdetaljer, søyler, gesimser, kvaderhogde 
hjørnestener og pilastre ble kopiert i tre. Detaljene var 
forholdsvis knappe, og vinduene skulle opptre som hull i 
veggen, slik som i templene. Gerikter, laftekasser og gesimser 
ble derimot malt i stenfarger, i tråd med veggen, eventuelt 
noe mørkere eller lysere enn veggen for å skille seg ut.
De mest tradisjonsbundne utgavene av stilarten kunne 
ha fargesetting basert på røde og gulokerpigmenter 
Kanskje forekom dette der man ikke hadde råd til  å 
bruke den dyre hvitfargen  som ingrediens i paletten.
Andre varianter som finnes  dokumentert fra perioden er :
mørkegrå eller gråsorte panelfarger, med lysere grå gerikter, 
vinduer og detaljer. Dette skulle illudere mørk sandsten eller 
kalksten. Kjølige lysegrå toner, som kunne ha grønnaktig hvit 
eller lyse blekrøde farger på panelet var også populært.

EKSEMPLER PÅ FARGEOMRÅDER-
TRIANGLER.



SVEITSERSTIL
Populære farger var rødt, dodenkopf, (mørk brunrød), 
lys og mørk oker, samt grønn jord. Det var viktig at 
fargene uttrykte det konstruktive i fasaden, stolper og 
dragere især. Forsiden og baksiden av huset ble til tider 
behandlet forskjellig. Fronten kunne ha opp til seks farger 
i kombinasjon, mens baksiden kunne forenkles ned til to.
Etterhvert ble blek oker, blek beige og blek grå populære 
farger, samt en noe surere blekoker. Panel og underside av 
tak ble malt i farger som illuderte ubehandlet treverk. Panelet 
ble ofte malt i en farge, og alle de konstruktive ledd i en langt 
mer mettet farge, gjerne en variant av veggflaten. Ofte ble 
kjølig grått benyttet på konstruktive ledd, men dette var ikke 
så vanlig. Mørke vinduer, i umbra og grønn jord, var et forbilde 
fra gotikken, der vinduene skulle framstå som mørke hull. 
Hvite vinduer kunne også forekomme. Dører og vinduer 
kunne være ådret eller laserte. Snekkergleden ble 
enten malt i panelfargen, eller i fargen til de konstruktive 
ledd. Eventuelt ble fargen mellom panelfargen og 
kontrastfargen valgt. Mørke skygger framhevet mønsteret.

EKSEMPLER PÅ FARGEOMRÅDER-
TRIANGLER.



JUGENDSTIL
Bygningsmaterialer i jugend var bl.a. mur, naturstein og 
skifer, men også tre. Ofte sto bygningene i ren puss. Etter-
hvert øket fargebruken, men stilen ble aldri riktig koloristisk. 
Fargene skulle snarere være lyse og luftige. Formuttrykket 
var det viktigste, men i den grad fargen ble brukt, hadde 
den ofte en egen verdi, ikke bare som stedfortreder med  
referanser til stenmaterialer.Fargene tok utgangspunkt i 
jordpigmentene, men ble etterhvert lysnet med hvitt, slik 
at de lå nærmere pastellfargene. Populære farger var blek 
grågrønn, blek gul, blek gråblå, lys beige og hvit. Dersom 
det var behov for kontrastfarger brukte man de samme 
fargene , men byttet innbyrdes.Bruk av lys og gjennomskin-
nelighet i materialsammenheng og en plastisk behandling 
av enkelt-elementer i komposisjon, var andre karakteristiske 
kjennetegn. Overflatebehandling, farger og linjeføring skulle 
utgjøre en helhet, og tak og fasader  inngikk i en skulp-
turelt hele. Vinduer var ofte hvite eller lyse, mens dørene 
derimot  kunne få en kraftig farge, som rød, blå, rødbrun 
eller grågrønn.

EKSEMPLER PÅ FARGEOMRÅDER-
TRIANGLER.




