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1.0 Bakgrunn for prosjektet 
 

I forbindelse med kommuneplanarbeidet i 2007, ble det foreslått å gjennomføre en 
fargeanalyse og innføre en fargeplan i Kongsvinger sentrum. Bakgrunnen var behov for 
en gjennomtenkt fargebruk i et bysentrum hvor det ikke var noen helhet verken når det 
gjaldt byggestil eller fargebruk. Glommengata ble senere valgt ut som en egnet gate for 
et pilotprosjekt. Glommengata som er Kongsvingers hovedgate på sørsiden av Glomma, 
var en sliten bygate med brokete arkitektur hvor det var behov for en mer helhetlig 
fargesetting.  

Et skisseforslag til fargeplan for Glommengata ble utarbeidet av sivilarkitekt og 
billedkunstner Mette L’orange i 2010. I skisseforslaget ble det foreslått ny fargebruk på 
bygningene i Glommengata. Målsettingen var å få en gjennomtenkt og samstemt 
fargebruk på fasadene.  

Kommunen og Statens vegvesen tar kostnadene når bygatene rustes opp. Når det 
gjelder fasadene, som er vel så viktige i bybildet, er dette gårdeiernes ansvar. 
Pilotprosjekt ble derfor rettet mot gårdeierne i Glommengata.  

I 2010 da skisseforslaget ble utarbeidet var flere bekymret for byutviklingen på sørsiden 
av Glomma. Butikker og virksomheter flyttet, og mange lokaler sto tomme. I tillegg var 
det behov for opprustning av den slitne bygningsmassen. Glommengata trengte 
revitalisering.  

Selve gata med fortausarealer hadde også behov for en oppgradering, og i 2013 ble den 
renovert gjennom et spleiselag mellom Statens vegvesen og Kongsvinger kommune. Det 
ble antatt at gjennomføring av fargeplanen parallelt med og i forlengelsen av 
oppgraderingen av gategulvet i Glommengata, ville føre til synlige resultater. Dette ville 
ikke bare bli et løft for bydelen sør for Glomma, men kunne få positive ringvirkninger for 
hele byen. Glommengata er en av de viktigste innfallsportene til byen og er den gata 
som ønsker deg velkommen når du ankommer byen med tog. 

Kongsvinger kommune hadde tro på at gjennomføring av fargeplanen i Glommengata 
ville bli et viktig stedsutviklende tiltak. 

I februar 2011 inviterte kommunen gårdeierne til et informasjonsmøte om skisseforslaget 
til fargeplan. Tre gårdeiere møtte, og to av dem var interessert i å male. Mette L’orange 
holdt et innlegg om fargebruk på bebyggelse. Hun påpekte at det ikke er lett å gjøre 
underverker med bare farger, men mente at Glommengata likevel var ”mulighetenes 
land”.  

I skisseforslaget ble det påpekt at noen områder kunne egne seg for mer eksperimentell 
fargebruk, og veggen på Coop Mega ble forslått som et eget kunstprosjekt. Kongsvinger 
kommune sendte søknader til KORO i 2011 og 2012, men uten tilslag.  

I 2012 ble det sendt en søknad til Husbanken, og fargeplanprosjektet i Glommengata ble 
tildelt inntil kr. 300 000 av Husbankens kompetansemidler. Da startet arbeidet med  å få 
gjennomført fargeplanen i Glommengata. 
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2.0 Organisering  

 
Kongsvinger kommune påtok seg prosjektlederansvar for prosessen med å få 
gjennomført fargeplanen i Glommengata. Ingen av gårdeierne hadde kapasitet til å drive 
en slik prosess, og de mente nok også at dette måtte være kommunens ansvar. Noen av 
gårdeierne var med i Markedsforeningen sentrum syd, men ikke alle. Dette prosjektet 
ønsket å inkludere alle gårdeiere i Glommengata, ikke bare de som var medlemmer i 
sentrumsforeningen. Sentrumsforeningen kunne derfor heller ikke drive prosessen.  

Sivilarkitekt og billedkunstner Mette L’orange som utarbeidet skisseprosjektet, fikk 
oppdraget med å detaljere skisseforslaget videre i dialog med de ulike gårdeierne. 
Hennes kompetanse har vært sentral i prosjektet. 

En arbeidsgruppe bestående av tre gårdeiere, fargekonsulent  Mette L’orange og 
representanter fra Kongsvinger kommune har fulgt prosjektet. Det har ikke vært mange 
møter, men det har vært nyttig med dialogen mellom gårdeiere og prosjektledelsen. 

 

3.0 Finansiering  
 
Prosjektet skulle i utgangspunktet være et spleiselag mellom Kongsvinger kommune, 
gårdeiere og Husbanken. Kommunen bekostet skisseforslaget til fargeplanen og stilte 
prosjektleder til disposisjon. Midlene fra Husbanken kunne benyttes til utvikling av 
skisseforslaget og gratis veiledning til gårdeierne, som selv måtte stå for alt arbeid med 
utførelsen.   

Gårdeierne var imidlertid tydelige på at det ville være nødvendig med en økonomisk 
gulrot for å få flere til å slutte seg til prosjektet, og kommunen fortsatte å søke midler. I 
2013 fikk kommunen tilsagn om kr. 700 000,- av Hedmark fylkeskommunes 
attraktivitetsmidler for å gjennomføre fargeplanen. Disse midlene kunne benyttes til 
fysiske tiltak som maling, men med krav om minst 50 % i egenandel.  

Husbanken:     300 000,- 
Hedmark fylkeskommune:   700 000,- 
Kongsvinger kommune:  Skisseprosjekt og prosjektledelse 
Gårdeiere:    Oppussingskostnader 

 

                                                                                 Skisseforslag utarbeidet i 2010. 
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4.0 Beskrivelse av hovedkonsept og ambisjonsnivå 

4.1 Prosjektbeskrivelse 
Kongsvinger kommune søkte Husbanken om å få støtte til 

• Videre detaljering av skisseforslag 
• Utvikling av kunstprosjekter 
• Utgifter til maling/malingsarbeider 

 
Tilsagnet fra Husbanken ga tilskudd til følgende; 

• Utvikling av en samarbeidsmodell mellom kommunen, private gårdeiere og andre 
aktører som skal resultere i en strategiplan for fargebruken i sentrumsområdet 

• Økonomisk og praktisk samarbeid mellom kommunen og grunneierne  
• Ekstrautgifter prosjektet har ved å fremme samarbeidsmodeller, fellesmøter, 

dugnader, stunts og avtaler som en konsekvens av en helhetsstrategi. 
 

I dialog med Husbanken ble det utarbeidet en prosjektbeskrivelse som avklarte hva 
kompetansemidlene kunne benyttes til. Det ble avklart at de kunne benyttes til 
konsulenttjenester for å videreutvikle og detaljere fargeplanen, til møter/workshops og 
stunts, men ikke til fysiske tiltak som maling. 

Prosjektet fikk etter dette følgende målsetting: 

• Utarbeide samarbeidsmodell mellom kommunen, private gårdeiere og andre 
aktører.  

• Stimulere alle gårdeierne til å delta i gjennomføring av fargeplanen. 
• Heve kompetanse om fargebruk (kommuneadministrasjonen, gårdeiere, 

politikere, skoleelever, befolkningen for øvrig).  
 

Kommunen ønsket i tillegg å fokusere på 
o Skilt og reklame 
o Utstillingsvinduer 
o Belysning/lysprogram 

 

4.2  Skisseforslag 
Intensjonen bak skisseforslaget var å se om ny og heletlig fargebruk kunne bidra tl å 
heve kvaliteten i gata og styrke gatas identitet. Fargeplanen ga forslag til farger for de 
enkelte byggene. Idèen var også å heve prosjektet fra et vanlig oppussingsprosjekt til et 
nivå der fasadene og/eller elementer i fasadene spiller sammen i et stort gatemaleri. 
Noen bygg fikk forslag om moderate endringer av eksisterende farger, andre bygg fikk 
forslag om mer eksperimentell fargebruk. I tillegg ble det foreslått at noen bygg beholder 
eksisterende farger.  

 

4.3 Ambisjonsnivå 

 
Ambisjonsnivået var å få flest mulig av gårdeierne i Glommengata til å følge opp 
fargeplanen ved å male sine bygg innen 1.10.2014 som var Husbankens frist. 
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5.0 Beskrivelse av endelige løsninger 

5.1 Fargeplan i Glommengata 
Skisseforslaget til fargeplan har blitt videreutviklet i tett dialog med de gårdeierne som 
har vært interessert. Målsettingen har vært å komme frem til et forslag som eierne ble 
fornøyd med samtidig som helheten har blitt ivaretatt. Veiledningen er bekostet av 
prosjektet. Selve fargeplanen for Glommengata er vedlagt som et eget dokument.  

 

                                        Fargeplan i Glommengata 2014 – fortsatt i prosess 

Flere gårdeiere har malt sine bygg i 2014, og Glommengata er i ferd med å forvandles 
fra en sliten bygate til en innbydende og oppgradert gate som øker trivselen og får frem 
smilet hos folk. Engasjementet hos innbyggerne har vært stort, og på sosiale medier har 
det vært mange positive ytringer til forvandlingen som er i ferd med å skje.  

  

                                        Detaljer fra Glommengata 

Status pr. 20.10.2014 

• Fire eiendommer er malt eller delvis malt i tråd med fargeplanen 
• To fasader har fått Street Art 
• To eiendommer er i ferd med å bli rehabilitert 
• To gårdeiere har planer om å male i 2015 i tråd med fargeplan 
• Det er planer på et tidlig stadium om gjenoppbygging av nedbrent hus 
• Fire bygninger har tilfredsstillende fasader 
• En gårdeier har man ikke kommet til noen løsning med. Dialogen vil bli 

gjenopptatt i 2015. 
• Fire eiendommer er lagt ut for salg eller skal legges ut for salg. Disse gårdeierne 

har ikke involvert seg i fargeplanen. For noen av byggene ligger alternative 
fargesettinger klare for nye eiere. 

• To gårdeiere ønsker ikke å delta i prosjektet. Eiendommene ligger helt i ytterkant 
av prosjektområdet. 
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               Ikke alle byggene i Glommengata har behov for fargendring. 

 

     

                                  To bygg er i ferd med å bli rehabilitert. 

 

           

                       To gårdeiere har planer om å male i 2015 

Husbankdelen av prosjektet med gratis veiledning til gårdeierne ble avsluttet 1.10.2014, 
men prosjektet fortsetter i 2015 med støtte fra Hedmark fylkeskommune. 

Gjennomføring av fargeplanen i Glommengata har vist at endret fargebruk i stor grad 
påvirker bymiljøet.   

 



Gjennomføring av fargeplan i Glommengata - Kongsvinger 

 

 

8 
 

5.2 Andre fargeprosjekter i prosjektperioden 
 
For å skape engasjement for farger i byen samt å øke kunnskapen om fargebruk, 
involverte prosjektledelsen seg i andre prosjekter som også omhandlet farge på 
bebyggelse. For å øke kommunens kompetanse om farger, ble dessuten fargekonsulent 
Mette L’orange brukt som rådgiver i aktuelle saker når det gjaldt farger på bebyggelse.  

 
Et tidlig innspill i arbeidet med fargeplanen i Glommengata, var at det hadde vært 
interessant å vite mer om de opprinnelige fargene i Øvrebyen. Øvrebyen er en 
verneverdig trehusbebyggelse som ligger nedenfor Kongsvinger festning. Kunnskap om 
fargesetting i Øvrebyen, kan benyttes som inspirasjon for fargevalg i Glommengata. Det 
er en målsetting og knytte de to delene av byen bedre sammen, og bevisst fargebruk 
kan være en veg å gå.  Det ble derfor søkt om midler til fargeundersøkelser i Øvrebyen, 
og Riksantikvaren tildelte i 2013 kr. 100 000 til fargeundersøkelser i Øvrebyen.  

Kultur- og fritidsenheten i Kongsvinger kommune fikk i 2014 midler til et Street Art 
prosjekt i Kongsvinger. Deres intensjon var å involvere barn og unge; at de deltar og er 
utøvere i et arrangement som kombinerer gatekunst, sosialt entreprenørskap, 
identitetsskapende arbeid, byutvikling og markedsføring. Fem internasjonale Street Art 
kunstnere kom til Kongsvinger i 2014 og utformet utvalgte fortau og noen fasader i 
sentrum. Det ble inngått et samarbeid med fargeplanprosjektet om at en fasade i 
Glommengata skullte stilles til disposisjon for en Street Art kunstner.  

 

Oversikt over fargeprosjekter og tildelte midler i prosjektperioden 

2010:   Kommunen får utarbeidet forslag til Fargeplan i Glommengata 

2012:  Husbanken gir tilsagn om kr. 300 000,- til gjennomføring av  
 fargeplanen i Glommengata.  
Kompetansemidler – ikke fysiske tiltak 

2013:   Riksantikvaren gir tilsagn om kr. 100 000,- til fargeundersøkelser i  
  Øvrebyen 

2013:   Hedmark fylkeskommune gir tilsagn om kr. 700 000,- til   
  gjennomføring av fargeplanen i Glommengata     
  Attraktivitetsmidler – fysiske tiltak 

2014:  Fargeplan i Glommengata gjennomføres 
Seks bygninger i Øvrebyen fargeundersøkes.  
 Enkel fargeundersøkelse av fem eiendommer. 
QR 2014 – Street Art -  eget budsjett 

2015:   Fargeplan i Glommengata gjennomføres 
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5.3 Street Art i Kongsvinger (QR2014) 

 
Ideen om kunstneriske innslag på utvalgte bygg lå inne allerede i skisseforslaget til 
fargeplanen der det ble fremhevet at noen bygg egner seg for mer eksperimentell 
fargebruk. Kunstnerisk utsmykking kan bidra til å heve kvaliteten i gata. Da kommunens 
Street Art prosjekt QR 2014 ble tildelt midler til gjennomføring i 2014, ble det derfor 
inngått et spennende samarbeid mellom fargeplanprosjektet og QR2014.   

Fem internasjonale Street Art kunstnere 
kom til Kongsvinger i perioden 27-31 
august 2014. I prosjektet QR 2014, 
deltok barn og ungdomskoleelever på et 
grunnleggende kurs i Street Art. Deretter 
arbeidet de i workshop sammen med 
internasjonale Street Art kunstnere ute i 
Kongsvingers byrom. De internasjonale 
kunstnerne fikk full kunstnerisk frihet i 
sitt valg av motiv, farger eller form. Både 
elever og kunstnere ble imidlertid gjort 
oppmerksomme på bruken av symboler 
og tegn mht grunnlovsjubileet samt 
arbeidet med en helhetlig fargepalett i 
Glommengata. Workshop med elevene 
foregikk på fortausarealer. Street Art 
kunstnerne skulle i tillegg utforme 
utvalgte fasader i Kongsvinger sentrum, 
to av dem i Glommengata. 
            

                               Street Art i Glommengata  

 

                                                           Street Art på fortau i Glommengata 
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5.4 Fasader i Glommengata - Før og nå  
 
Glommengata 16-20 

  

 

 

   2007 

   2013 

   2014 
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Glommengata 19-37 og 29-31 

 

      

                                                   Før                                                 Etter 

    

                                                     Før                                                      Etter 

                     

 

                                                     Foto Mette L’orange                Glommengata 2014 
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Glommengata 41-43 

       

                                    Før                                             Etter 

 

 

      

 

                                                                                       Glommengata 2014 
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Jernbanegata 6 – Coop Mega 

I skisseprosjektet fra 2010 sto det følgende: Fordi fasadene er så lange og 

sammenhengende innbyr de til en ny, helhetlig fasadekomposisjon. De kan absolutt 

betraktes som lerret for et gatemaleri. Her anbefales derfor en større satsing på 

fargebruk som virkemiddel i en kategori som kan nærme seg ”utsmykking”. Som ordet 

antyder kan bygget med dette endres fra et noe negativt uttrykk til et ”smykke” i 

gatebildet. 

Da det i 2014 ble klart at et Street Art prosjekt skulle gjennomføres i Kongsvinger, ble 
derfor denne veggen sett på som et egnet sted å ha Street Art. 

2007: En lang, monoton og tung 
fasade som ikke bidro positivt i 
bybildet. 

 

 

 

 

2014: Kunstneren Roadsworth fra 
Canada fikk tilrettelagt veggen 
gjennom samarbeidet mellom  
Fargeplanprosjektet i Glommengata, 
COOP Norge Eiendom og QR 2014. 
Han arbeidet etter research av 
Norge gjennom søk på Google.com. 
Rødt, blått og hvitt er norske farger i 
nasjonale emblem, men også norske 
håndverkstradisjoner og  en del av 

arven som norsk kunsthåndverk bærer med seg. Hjorten har lenge vært en sentral del av 
norsk fauna, men representerer samtidig et konkret resultat av klimaendringer. Motivet 
viser oss en rekke kontraster mellom det materielle og historiske versus det fremtidige 
og immaterielle. 

Gårdeier har bidratt med en betydelig kostnad. Veggen besto opprinnelig av steniplater 
som ikke kunne males på. For å legge til rette for Street Art, monterte de slette plater 
utenpå som kunne males på. Svært positivt, særlig med tanke på at de ikke visste 
hvordan veggen ville bli. Det var opp til kunsteren. Det ble søkt om fasadeendring på 
fasadene som fikk Street Art. På denne måten ble Street Art lovlig. 
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Glommengata 96-98 Larssonsbygget  f 

 FføFø r  

 

 

                                                                                              Glommengata 96 i 2014 

I samarbeid med fylkesantikvarisk myndighet, arbeidet QR 2014 med kunstneren 
MrDheo (Portugal) for å finne et egnet motiv til denne vernede bygningen. Motivet skulle 
ta utgangspunktet i Erik Werenskiolds eget selvportrett fra 1901. Werenskiold var 
kunstner med oppvekst i Kongsvinger, nasjonalbygger gjennom sitt kulturelle 
engasjement og sentral i arbeidet med norsk identitet som synliggjøres gjennom 
formidlingen av ornamentikk og dekorasjon i Norsk kunsthåndverk. Street art kunstneren 
tolket selvportrettet som han selv ønsket, men med føringer for fargebruk og teknisk 
materialvalg 

Veggen ble anbefalt av fargeplanprosjektet, selve utførelsen sto QR 2014 for.  
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5.5 Fargeundersøkelser i Øvrebyen 
Øvrebyen er en sjarmerende bydel som består av tett trehusbebyggelse helt fra 1700-
tallet. Trehusbebyggelsen ligger tett opp mot Kongsvinger festning og er et særlig 
verdifullt kulturmiljø. Øvrebyen er regulert til spesialområde bevaring, og det er 
søknadspliktig å endre farge. Det arbeides med en veileder i Øvrebyen, og fargebruk er 
et av temaene. Tendensen i Norge i dag er at husene males hvite og grå, noe som gjør at 
identitet og særpreg forsvinner. Gode retningslinjer om riktig fargesetting i Øvrebyen vil 
være et viktig bidrag for å bevare dette verdifulle kulturmiljøet.  

Tilskuddsmidlene fra Riksantikvaren gjorde det mulig å få fargeundersøkt 6 bygg i 
Øvrebyen. Det er utarbeidet 6 detaljerte rapporter som beskriver alle farger de ulike 
byggene har hatt opp gjennom tidene. På det meste ble det avdekket 14 malingslag. 
Fargeundersøkelsene ble gjennomført av malerikonservator Jon Brænne i 2014. 

En gårdeier som eier fem eiendommer i Øvrebyen, tok i 2013 kontakt med kommunen og 
ønsket bistand til fargevalg. De fleste av byggene egnet seg ikke til grundige 
fargeundersøkelser, og noe det heller ikke økonomi til. Det ble derfor lagt opp til en 
enklere og mindre kostnadskrevende prosess. Gjennom et spleiselag mellom gårdeier, 
Hedmark fylkeskommune, gjenstående midler fra Riksantikvaren og Kongsvinger 
kommune gjennom fargeplanprosjektet og LUK-prosjektet, ble det økonomisk mulig å få 
gjennomført prosjektet. Jon Brænne som har erfaring fra fargeundersøkelser av 900 
bygninger, utarbeidet et forslag til fargesetting på eiendommene. Hans forslag ble lagt 
frem i et møte hvor gårdeier, fylkeskonservator, fargekonsulent Mette L’orange og flere 
representanter fra kommunen deltok, og forslaget ble diskutert. Jon Brænne ser på 
byggene som enkeltobjekter og vurderer fargesetting ut i fra det. Mette L’orange er 
opptatt av helheten av farger i bygningsmiljøer. Kommunen ønsket å knytte disse to 
kompetansefeltene opp i mot hverandre. I møtet bidro Mette L’orange med å vurdere 
helheten av farger i bydelen, hun argumenterte med at det ikke nødvendigvis er slik at 
alt skal ha sin originalfarge. Kanskje kan det være like riktig å gjenspeile senere 
tidsepoker. Dette førte til at noen av fargeforslagene ble justert. 

 

 

    

            Foto: Jon Brænne       2013                                  2014: Originale farger 
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5.6 Skilt 
Skiltingen i Glommengata er av varierende kvalitet, og det er derfor igangsatt et arbeid 
med utarbeidelse av retningslinjer for skilting i Glommengata. Sivilarkitekt Torbjørn 
Eggen har utarbeidet forslag til ny skilting i Glommengata, under vises noen av skissene. 
Forslag til skilting ble lagt frem i et møte hvor to lokale skiltprodusenter deltok. De var 
svært fornøyd med at det nå blir fokus på skilting i Kongsvinger. 

De som skifter til skilt i 2015 som er i tråd med retningslinjene, kan få dekket en andel 
av kostnaden med nye skilt. Midlene fra Hedmark fylkeskommune kan benyttes til dette. 

Kommunen er også i gang med å utarbeide en skiltveileder for hele byen. 

       

                  Glommengata 16-20                                  Glommengata 19-37  

 

 

                                                                               Glommengata 19-37 
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6.0 Samarbeidsmodell mellom kommunen,  gårdeiere og 

fargekonsulent  
 

Kommunens samarbeidspartnere i dette prosjektet har i hovedsak vært gårdeierne langs 
Glommengata og fargekonsulenten. Tre gårdeiere som meldte sin interesse allerede i 
forbindelse med det første informasjonsmøtet i 2011, ble med i prosjektets 
arbeidsgruppe. Det fungerte bra med en arbeidsgruppe hvor prosjektledelsen kunne 
diskuterte ulike strategier med gårdeierrepresentantene.  

Kommunen inviterte så gårdeierne til et samarbeid ved å sende ut felles brev. Flere 
framgangsmåter ble vurdert, men gårdeierne i arbeidsgruppa foreslo selv å sende ut et 
felles anbud for maling av alle byggene for på den måten å få til et økonomisk gunstig 
tilbud. Anbudet skulle sendes flere aktører. Gårdeierne måtte selv bekoste 
malingsarbeidene, så det var opp til hver enkelt gårdeier å benytte seg av tilbudet. 
Gårdeierne måtte selv være ansvarlig for innhold, sende ut anbudet og inngå kontrakt 
med entreprenør. Prosjektleder laget en oversikt over alle eierne innenfor 
prosjektområdet med kontaktinformasjon for å forenkle arbeidet for gårdeierne. De ble 
informert om et planlagt et oppstartsseminar våren 2013 med foredrag om farger og 
belysning samt foredrag om skilt og reklame. I tillegg ble gårdeierne tilbudt en gratis 
tilstandsvurdering av sitt bygg for å få avklart hvilke grunnarbeider som var nødvendige 
før bygget skulle males.  

Det viste seg imidlertid å være liten interesse for felles anbud og oppstartsseminar. 
Seminaret ble defor utsatt, og det ble ikke sendt ut felles anbud. Anleggsarbeider i 
Glommengata i 2013 for å få oppgradert gategulvet, gjorde at flere av gårdeierne utsatte 
de planlagte malerarbeidene til 2014.  

Kommunen sendte ut et nytt informasjonsskriv i 
mars 2014 etter å ha mottatt tilsagn om 
stimuleringsmidler fra Hedmark fylkeskommune. 
Midlene kunne benyttes til fysiske tiltak som maling. 
For å kartlegge interessen ble gårdeierne bedt om å 
fylle ut og returnere et skjema. Det ble fortsatt lagt 
opp til et samarbeid mellom gårdeierne. En gårdeier 
påtok seg å være kontaktperson og komme med 
forslag til entreprenør. Det ble på ny foreslått 
befaring med tilstandsvurdering av bygg, og det var 
planlagt å sette opp en tidsplan slik at gårdeierne 
skulle vite når deres bygg skulle besiktiges. Hvis det 
var interesse for det, skulle det holdes foredrag om 
farger, skilt og reklame. Det viste seg imidlertid å 
være liten interesse fra gårdeiernes side. Det ble 
derfor separate møter med de enkelte gårdeierne. 
Fargekonsulenten hadde dialog med gårdeierne som 
ønsket det, prosjektleder i kommunen deltok på noen 
av møtene. 
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Kommunen utarbeidet etter hvert tildelingskriterer for stimuleringsmidlene fra Hedmark 
fylkeskommune, og det ble satt et tak på kr. 30 000 pr. eiendom for de som malte sine 
bygg i 2014. Det ble ikke ikke gjort noe forsøk på å få til en rettferdig fordeling ut i fra 
totalinvestering, det overordnede målet var å få med flest mulig i prosjektet. 

I juli 2014 ble det sendt ut en ny skriftlig oppfordring til gårdeierne om å slutte seg til 
prosjektet. Det ble oppgitt at siste frist for gratis fargekonsulent var midten av 
september 2014, og gårdeierne ble minnet om deres felles ansvar for hvordan deres 
bygg fremstår i forhold til en større helhet. Ingen nye gårdeiere tok kontakt, men når 
prosjektleder og fargekonsulent tok direkte kontakt, viste det seg at flere likevel var 
positive. Direkte kontakt og møter med hver enkelt, viste seg nødvendig for å komme 
videre i prosjektet. 

De gårdeierne som har malt, har ikke samarbeidet slik det ble lagt opp til i starten.  

 

      

Diskusjon mellom fargekonsulent og gårdeier 
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7.0 Kompetansespredning med utgangspunkt i 

prosjektet 
 

Kollegatreff for planleggere i Hedmark  

I februar 2013 deltok 44 planleggere fra Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, 
Elverum, Stange og Kongsvinger på et seminar på Kongsvinger. Mette Lorange holdt et 
foredrag om farger og fargeplanen i Glommengata på kollegatreffet. Foredraget het 
”Farger i by” og ble beskrevet slik i programmet: Bevisst og helhetlig fargesetting av 

bygg kan bidra til å heve kvaliteten i bygatene. Dette krever kompetanse om fargebruk. 

Kongsvinger kommune har utarbeidet et skisseprosjekt for fargesetting av en bygate og 

har fått kompetansemidler fra Husbanken til å gjennomføre fargeplanen. Sivilarkitekt og 

billedkunstner Mette L’orange som har erfaring fra fargesetting av Voss og Notodden 

utarbeidet skisseprosjektet og er knyttet tilgjennomføringen av fargeplanen. Hun vil vise 

eksempler fra gjennomførte prosjekter. Mette L’orange har også skrevet boka ”Farger i 

arkitekturen”.  

Informasjon for planutvalget 

Planutvalget i Kongsvinger har blitt informert om fargeplanprosjektet i Glommengata 
både i 2012 og i 2014. 

Fargeundersøkelser i Øvrebyen 

Fargeplanprosjektet i Glommengata bidro til at fargeundersøkelsene i Øvrebyen ble satt i 
gang. Fargeundersøkelsene har gitt verdifull informasjon om fargesettingen av 
bebyggelsen i Øvrebyen opp gjennom tidene, og vil være et viktig bidrag når 
bebyggelsen der skal få ny fargesetting. 6 detaljerte rapporter er utarbeidet. 

Gjentatte medieoppslag 

Lokalavisa Glåmdalen har flere ganger skrevet om både fargeplanen i Glommengata og 
fargeundersøkelsene i Øvrebyen. Dette har bidratt til fokus på fargesetting av 
bebyggelse. 

 

                                                      Et av oppslagene i lokalavisa Glåmdalen 
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Nettsider og sosiale medier 

Fargeplanen for Glommengata er lagt ut på kommunens hjemmeside. Der legges også  
rapportene fra fargeundersøkelsene i Øvrebyen. På kommunens Facebookside og flere 
andre Facebooksider er det også spredt informasjon om prosjektet. 

QR2014Kongsvinger har en egen blogg hvor det er lagt ut informasjon om prosjektet, og 
prosjektet har en egen Facebookside (QR2014 Kongsvinger) hvor det er lagt ut 
informasjon. 

Avslutningsseminar dag og kveld 

Mandag 20. oktober ble det et avholdt et 3-timers avslutningsseminar hvor formålet var 
å heve kompetansen om fargebruk samt å fortelle om de ulike fargeprosjektene i 
kommunen. Det var foredrag om arkitektoniske farger generelt og fargeplanen i 
Glommengata, om skilting i Glommengata, om kommunens Street Artprosjekt og om 
fargeundersøkelsene i Øvrebyen. Det ble holdt seminar både på dagtid og på kveldstid 
for at alle som ønsket skulle ha mulighet til å få med seg foredragene. Over 90 personer 
deltok på seminaret på dagtid, men bare to møtte opp på kveldsseminaret. På dagtid 
deltok blant annet tre skoleklasser fra Sentrum videregående skole med til sammen 60 
elever.  

 

 
            Glommengata 2014 
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8.0 Erfaringer fra prosessen med gjennomføring av 

fargeplanen 
 

• Fargekonsulentens kompetanse har vært avgjørende for prosjektet. Denne 
kompetansen har sikret et resultat som løfter helheten og kvaliteten. God 
kompetanse om farger er nødvendig i slike prosjekter. 

• Det har vært utfordrende å engasjere gårdeierne. De har flere ganger vært 
invitert til informasjonsmøter, men interessen har vært laber. Direkte kontakt har 
vært nødvendig. Tre av de fire gårdeierne som møtte på det første 
informasjonsmøtet i 2011, er av de som nå har malt sine bygg.  

• En fleksibel og diplomatisk tilnærming til gårdeierne har vært nødvendig. Flere var 
ikke tilfreds med det opprinnelige forslaget i skisseprosjektet, og nye fargeforslag 
ble utviklet i tett samarbeid mellom gårdeier og konsulent. Det opprinnelige 
forslaget om at alle gårdeierne skulle få tilbud om et visst antall timer med 
veiledning ble i praksis ikke fulgt. Forslagene ble justert til gårdeier aksepterte 
løsningen. Dette var nødvendig for å komme frem til omforente løsninger. 

• Det har vært nyttig med en arbeidsgruppe hvor gårdeierne har vært representert. 
Strategi for å nå fram til gårdeierne har blitt diskutert i arbeidsgruppa. 
Samarbeidet mellom kommune, konsulent og gårdeiere i arbeidsgruppa har 
fungert bra. Det er imidlertid ressurskrevende å holde tak i en slik prosess som 
går over tid og involverer mange. 

• Det har vært svært nyttig å bruke fargekonsulenten i andre aktuelle 
fargeprosjekter i prosjektperioden. Det var også svært lærerikt å koble 
kompetansen til fargekonsulent og malerikonservator i forbindelse med 
fargeundersøkelser i Øvrebyen. Det å diskutere fargevalg i et møte med 
malerikonservator, fargekonsulent, fylkesantikvar, museet og kommuneansatte, 
gjorde at alle som deltok fikk en felles forståelse og et eierskap til de 
beslutningene som ble tatt.  

• Det var positivt å knytte lokale skiltprodusenter opp til skiltveilederen 
• Det har vært god dekning i lokalavisa. Det uheldige ved at alt nå skal være hvitt 

og grått, har blitt formidlet. Mette L’orange har gjennom avisa oppfordret til å 
våge og bruke andre deler av paletten slik at vi ikke får triste bomiljøer.  

• Det største engasjementet har vært på sosiale medier, der har det vært svært 
mange kommentarer om at det som har skjer i Glommengata er positivt. På 
kveldsseminaret om fargeprosjektet kom det bare to personer. Til sammenligning 
fikk et kritisk innlegg på Facebook om Street Art utsmykkingen på Coop 
Megabygget over 230 kommentarer. På få år nås deler av befolkningen på en helt 
annen måte enn tidligere. 

• Prosjektets tidsbegrensning har vært utfordrende. Opprustningsarbeidene i 
Glommengata som ble utsatt fra 2012 til 2013, gjorde at malerarbeidene ikke 
kom i gang før i 2014. Gårdeiere i en bygate har svært ulike forutsetninger for å 
delta i et slikt prosjekt. Ikke alle har økonomi til å delta. Eiendommer som legges 
ut for salg har det også vært vanskelig å få med.  

• Det tok lang tid før fargeplanen ble realisert, første bygg ble malt i 2014. Det at 
gjennomføringen på det som er utført til nå har blitt utført i løpet av et forholdsvis 
kort tidsrom, har imidlertid gjort at endringene i gatemiljøet har blitt svært 
synlige.   



Gjennomføring av fargeplan i Glommengata - Kongsvinger 

 

 

22 
 

 

9.0 Vurdering av måloppnåelse 
 

Målsettingen om å stimulere alle gårdeierne i Glommengata til å følge opp fargeplanen 
var optimistisk. Gårdeierne må selv stå for gjennomføringen, og det er ikke gitt at alle 
har økonomi eller vilje til å forestå en oppgradering av sitt bygg i løpet av en 
prosjektperiode på to år.  

Kun to gårdeiere har klart sagt at de ikke ønsker å delta. Disse byggene ligger helt i 
ytterkant av prosjektområdet, og det er ikke avgjørende for sluttresultatet at de slutter 
seg til prosjektet. De fire eiendommene som er til salgs er heller ikke med. Til tross for 
dette, vurderes måloppnåelsen som god. Selv om prosjektet ikke er ferdigstilt til 
1.10.2014 som var Husbankens frist, vurderes måloppnåelsen som tilfredsstillende og 
resultatet over alle forventning. I dette prosjektet har tilskuddsmidler fra Hedmark 
fylkeskommune gjort det mulig å fortsette prosessen også i 2015. Det vil gjøre 
sluttresultatet enda bedre. 

Kommunen ønsket også å fokusere på skilt og reklame, utstillingsvinder og belysning. 
Retningslinjene som utarbeides for skilt og reklame vil bli nyttige når kommunen i 2015 
skal stimulere til utskifting av uheldige skilt i Glommengata. Prosessen med gårdeierne 
samt deltagelse i de andre fargeprosjektene i kommunen, har imidlertid gjort at det ikke 
var ressurser til å sette i gang en dialog med de forretningsdrivende om 
utstillingsvinduene. 

Kompetansen om fargebruk er hevet gjennom prosjektet, både internt i kommunen og 
eksternt. Synlige fasadeendringer i Glommengata gjør at befolkningen har fått øynene 
opp for hvor stor betydning kvalifisert fargebruk har.  Oppslagene i lokalavisa og 
diskusjonen på sosiale medier, har også økt bevisstheten om farger i offentlig rom. Det å 
koble prosjektet til Street Art prosjektet hvor bruk av farger i offentlig rom var sentralt 
samt å igangsette fargeundersøkelser i Øvrebyen, anses også som svært vellykket. 
Kunnskapen man har fått om fargebruk i Øvrebyen opp gjennom tidene, er svært 
verdifull. 

Kongsvinger kommune har hatt et ønske om å bidra til å vitalisere Glommengata og 
dermed sørsiden av Kongsvinger by. Det har dette prosjektet i stor grad bidratt til. Det er 
å håpe at den positive trenden fortsetter og at flere gårdeiere i 2015 blir med på dette 
felles løftet for å skape et godt bymiljø i denne viktige bygata. 

 


