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1 Generelt om bruk, avgrensninger og definisjon. 

 
 
Hensikt og bruk av veilederen.  
 
Denne veilederens hensikt vil være å gi mer konkrete råd og føringer for hvordan estetisk 
kvalitet skal sikres gjennom utarbeidelse av arealplaner, prosjektering av bygninger og anlegg 
samt behandling av søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven i Steinkjer. Dette gjelder 
også i forhold til fornying av eksisterende bygg og anlegg.  
 
Veilederen vil være et retningsgivende dokument, og vil ikke erstatte de juridisk gjeldende 
bestemmelser som knyttes til kommuneplanens arealdel, regulerings-/ eller bebyggelsesplan. 
 
Avgrensninger.  
 
Denne veilederen er utarbeidet primært med tanke på byen, definert som flatene Sørsia, 
Nordsia, Sørsileiret, Nordsileiret, Sannan, avgrensa av skråningene rundt. Dessuten omfatter 
veilederen kort noen karakteristika og retningslinjer vedr. småhus (boliger) og trønderlåna.  
 
Steinkjer bys viktigste historiske referanse vil være gjenreisningsbyen, som omfattes av den 
gjenreiste bymessige bebyggelsen på flatene på Sørsia og Nordsia. I gjenreisningsperioden ble 
det dessuten oppført boligbebyggelse i form av småhus innen store deler av de tilgrensende 
områder. Gjenreisningen foregikk etter en helhetlig plan, over relativt kort tid, og har gitt en 
del klare kjennetegn både i form av fysisk struktur og karaktertrekk ved enkeltbygg. Ut over 
dette har Steinkjer en del enkeltbygg, hovedsakelig førkrigsbebyggelse, som ut fra arkitektur, 
kulturhistorie eller posisjon i bybildet er verdt å ivareta.    
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrasjon som viser høydedragene, skråningene, flatene, 
elva. Byen ligger på flatene som er omgitt av natur-amfiet. 
(ill. ES) 
 

 
Det er tidligere utarbeidet en Stedsanalyse for Steinkjer sentrumsområde (Asplan Viak 1997). 
Dette dokumentet er et viktig grunnlag for veilederen som nå framlegges. Det er videre viktig 
å nevne at det også ut fra tidligere analyse- og planarbeid foreligger en mengde bestemmelser 
og retningslinjer som omhandler utforming og estetikk. Dette gjelder ulike reguleringsplaner, 
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kommuneplanens arealdel (særlig Sentrum), Viktige trekk i Steinkjers bybilde o.a. De 
bestemmelser og retningslinjer som er gitt i de ovennevnte dokumenter er forsøkt tatt inn i 
foreliggende veileder, med en del samordning og tillegg. Eksempelvis kan nevnes at 
bestemmelser til reguleringsplaner er i stor grad bestemmende for volum/ hovedutforming.  
 
I 2001 ble det utarbeidet en veileder for gatemøblering/ gatebelegg i Steinkjer, 
Møbleringsprofil for Steinkjer sentrum. (Avd. for  Plan og Anlegg ). Denne rapporten står på eget 
grunnlag, og de nevnte tema tas derfor ikke opp i foreliggende rapport. Det samme er tilfelle 
for Skiltvedtektene for Steinkjer kommune. (Avd. for brannvern, byggesak og oppmåling 1995).  De to 
ovennevnte dokumentene forutsettes brukt parallelt med denne estetiske veilederen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oversiktsbilde over deler av sentrum, med Guldbergaunet i forgrunnen (foto: Fjellanger Widerøe) 
 
 
 
 
 
Estetikk-begrepet. 
 
Definisjoner og betydning.  
 
Estetikk kommer av det greske ordet aisthetikos – læren om det som kan sanses, en gren av 
filosofien som behandler skjønnhet (Gunnarsjaa: Arkitekturleksikon 1999).  
Begrepet estetikk brukes bl.a. om å bedømme sanseinntrykk fra natur og fysiske omgivelser. 
Deskriptiv (beskrivende) estetikk klassifiserer og ordner kunstverk i arter, perioder og 
stilretninger, og angir felles kjennetegn for slike. Søker også å forklare tilblivelse og 
opplevelse av det estetisk verdifulle, gjerne med kunnskaper og metoder fra andre områder. 
(Aschehoug og Gyldendal: Store norske leksikon 2005).  
 
I dagligtale har estetikk ofte betydningen læren om det vakre. De fysiske omgivelsers estetikk 
vil påvirke menneskers sinn og atferdsmønster, og vil være av vesentlig betydning for 
hvordan et sted oppleves, både av fastboende og besøkende. Estetiske kvaliteter er av 
betyding for hvorvidt stedet ansees som attraktivt for bosetting og næringsvirksomhet.  
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God estetikk i forbindelse med fysiske miljøer betyr at bygninger og anlegg skal ha 
skjønnhetsmessige kvaliteter både i seg selv og i forhold til bebygde og naturgitte omgivelser. 
Som det framgår ovenfor vil forståelse av estetikkbegrepet i stor grad innbefatte opplevelse og 
tolkning av stedlig situasjon, satt inn i en historisk sammenheng. I en for snever tolkning kan 
dette medføre en streng konserverende holdning, som kan medføre stilkopiering av bestående 
strukturer og objekter. Det vil ikke være noe godt svar for videre fysisk utvikling; nye tiltak 
må kunne gi uttrykk for tidsepoken de er bygd i, men gjerne med klare referanser til de 
tidligere strukturer og objekter som de har sammenheng med. 
 
Forholdet til plan- og bygningsloven. 
 
I plan- og bygningsloven er estetikk-begrepet særlig knytta til visuelle kvaliteter i bygninger 
og fysiske omgivelser. Estetikk er nevnt i § 2 (formålsparagrafen), hvor det heter at 
planlegging og utbygging etter loven skal sikre estetiske hensyn. Videre er det i § 20-1, anført 
at gjennom kommuneplanlegging skal estetisk utvikling samordnes med en del andre forhold.  
Lovens § 20-4 og § 26 gir hjemmelsgrunnlag til at det i hhv. kommuneplan og regulerings-/ 
bebyggelsesplan kan gis en rekke bestemmelser som skal sikre estetisk kvalitet i de tiltak som 
planen gir grunnlag for å gjennomføre.  I § 74-2 (”skjønnhetsparagrafen”) er det angitt at 
tiltak skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for 
naturgitte og bygde omgivelser. Miljøverndepartementet gir gjennom flere veiledere nærmere 
råd og eksempler på god estetisk utforming.   
 
 
 
 
2 Retningslinjer. 
 
Gjeldende arealplaner inneholder både målformuleringer, bestemmelser og retningslinjer. 
Nedenfor er først gjengitt de målformuleringene fra kommuneplanens arealdel som er 
relevante for god utforming og estetisk kvalitet.  
 
Deretter følger en del generelle retningslinjer vedr. 
 

- helhetsløsning, plassering, strøkskarakter 
- viktige trekk i Steinkjers bybilde 
- gjenreisningsbyen 
- nye signalbygg 
- småhusbebyggelsen 
- gårdsbebyggelsen 

 
Bestemmelser og retningslinjer i arealplanene er grunnlaget for disse retningslinjene, og det er 
anført endel tillegg.  
 
Hoveddel av veilederen er en geografisk inndeling av bysentrum, hvor analyse og tilrådinger 
er delt i 3 nivå: 

- utnytting, struktur og plassering 
- bygningsvolum, bygningsform 
- detaljering, materialer, farger 
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2.1 Retningslinjer av generell karakter. 
 
Kommuneplanens arealdel,  målformuleringer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helhetsløsning, plassering og strøkskarakter. 
 
Bebyggelse og anlegg skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske skjønnhetshensyn 
mht. plassering, harmonisk utforming og materialbruk. Dette gjelder både for tiltaket i seg sjøl 
og i forhold til omgivelsene.  
 
Bygninger skal behand les fasademessig på alle frittstående sider. Det skal spesielt legges vekt 
på estetisk tiltalende behandling på fasader som eksponeres mot offentlig veg eller andre 
offentlige områder.  
 
Innen bykjernen bør ny bebyggelse plasseres i byggelinje mot offentlig gate. Ny bebyggelse 
bør minimum oppføres i to etasjer. Også i områder utenfor bykjernen der eksisterende 
bebyggelse danner byggelinje mot veg/ gate bør ny bebyggelse legges i denne byggelinje. 
 
Piper, kanaler mv. over tak skal i størst mulig grad samles og anordnes på en tilfredsstillende 
måte, helst innbygges. Teknisk rom over tak skal være tilbaketrukket fra fasade. 
 
Strøkskarakter. 
 
Ved fradeling, nybygging og restaurering skal det legges vekt på at ny bebyggelse tilpasser 
seg strøkets karakter mht. plassering i forhold til veg, gate, plass og i forhold til 
bygningsvolum, proporsjonering, høyde, takform, materialbruk mv. Ny bebyggelse må likevel 

Om stedsform/ byform: 
 
Utbyggingsområder skal avgrenses slik at de underordner seg hovedtrekkene i 
landskapet. Bebyggelsens volum og høyder tilpasses stedlige referanser. Avklaring 
mellom bygningsmasse, gaterom og plasser skal styrkes innen byområdet. Gjennom 
bebyggelse og grøntanlegg skal byens visuelle uttrykk mot sjøen og elva gjøres mer 
tiltalende. 
 
- Videreutvikle bylandskapet etter hovedprinsippet om  bybebyggelse på flatene, småhusbebyggelse i 

skråningene, og de vegetasjonskledte åsene som begrensning. Skalaen for bebyggelsens høyde holdes på 
2-4 etasjer på flatene, 1-2 etasjer i skråningene. Deler av det mest sentrale områder og bygninger med 
spesiell viktig  funksjon for allmennheten kan gis større høyde. 

 
- Utvikle trivelige offentlige byrom, med bymessig utforming av bygninger, gater og grøntanlegg. Sørge 

for god tilgjengelighet for alle. "Restarealer" innen byområdet skal tas i bruk, primært som byggeområde 
eller som grøntareal.  

 
Om areal- og byutvikling: 
- Løsninger med parkering i underetasje eller p-hus skal tilstrebes. 
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framstå som ny, og ikke stilkopier. Tilpasning til eksisterende strøkskarakter er viktigst der 
denne har klare kjennetegn. Områder med svak strøkskarakter bør være mer åpne for nye 
uttrykk. Kontrast kan være et virkemiddel i stedet for tilpasning, men er vanskelig og må 
vurderes grundig i hvert tilfelle.  
 
Utomhusarealer. 
 
Utomhusarealer skal i størst mulig grad ferdigstilles samtidig med utbyggingstiltaket. Areal 
som ikke bebygges eller nyttes til trafikale formål skal gis parkmessig/ grøntmessig 
opparbeidelse. Utendørs lagring skal i størst mulig grad unngås, eller skjermes hvis det er helt 
nødvendig. Særlig skal dette vektlegges for arealer som er eksponert mot offentligheten.  
 
 
Viktige trekk i Steinkjers bybilde. 
 
I naboskap med bebyggelse eller andre objekter som utgjør viktige trekk i Steinkjers bybilde  
skal ny bebyggelse underordne seg. Nybygging og restaurering må ikke redusere betydningen 
av byggverk eller andre objekter som utgjør viktige trekk i Steinkjers bybilde. Dette er 
objekter som er viktig for offentlighet/ allmennhet ut fra at de framstår fysisk som landemerke 
og/ eller har spesiell kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Problemstillingen er relevant 
både i forhold til tiltak på aktuelt objekt (bygg) eller tiltak i naboskapet som kan stjele 
oppmerksomhet. Viktige trekk i Steinkjers bybilde refererer seg til de objekter som er nevnt i 
rapporten fra 1990 med dette navn, men andre objekter kan etter nærmere vurdering også 
betraktes som relevante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktige trekk i bybildet på Sørsida. Viktige bygg, akser, fondmotiv og plasser. (ill. ES). 
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Gjenreisningsbyen. 
 
Innen den delen av byen som omfatter gjenreisningsbyen (Nordsia og Sørsia) skal det ved 
nybygging og restaurering vises særlig omtanke for å ivareta gjenreisningsbebyggelsens 
kvaliteter. Dette gjelder både mht. skala, struktur, og enkeltbygg. Tiltak må vurderes i forhold 
til eksisterende bygg og nabobebyggelse i hvert enkelt tilfelle, og blir gjennomgått nærmere 
nedenfor.  Det er imidlertid noen viktige karaktertrekk som går igjen: 

- bygningen er plassert i byggelinje mot gate, uten forhager 
- store, åpne glassfelt i 1. etg. (unntak i rene boligbygg), enkeltåpninger i veggen i 

øvrige etasjer 
- knappe takutstikk 
- bygninger med skråtak har takvinkel ca 30º, uten takoppbygg eller innskjæringer 
- enkel detaljering, rene veggflater 
- murgård i 3 (2) etg med pussa murvegger i Kongens gate  
- tregård i 2 etg med panelte trevegger i øvrige gater 
- skifer eller betongstein som taktekking 
- gjennomgående lyse farger/ pastell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
      
  
          
            Murgård i 3 etg. i Kongens gt (foto ES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

    Tregårder i 2etg. i Skolegt (foto ES) 
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Nye signalbygg. 
 
Dette er bygninger som gjennom sin plassering, og/ eller funksjon vil framstå som viktige for 
offentlighet og allmennhet. Ved utforming og dimensjonering av evt. slike nye bygg bør det 
være relativt stor frihet i forhold til eksisterende bebyggelse. Det er meget viktig at slike bygg 
gis høy arkitektonisk kvalitet. 
 
 
Småhusbebyggelsen. 
 
Dette er bebyggelse i 1-2 etasjer, som i overveiende grad er boliger. Det er denne type 
bebyggelse som ligger i skråningene og omkranser bysentrum, og som dessuten finnes i alle 
boligfelt og som frittliggende spredt bebyggelse.  
 
Generelt. 
 
Tilpasning av bygninger til terreng og atkomstsituasjon er viktig. Bygningenes størrelse må 
tilpasses tomtas størrelse. Store masseforflytninger bør generelt unngås. Avtrapning (både 
vertikalt og horisontalt), og inndeling i mindre bygningsvolumer kan være et virkemiddel mot 
å unngå store dominerende objekter.  
 
Innen enkelte områder, særlig de som er utbygd i en relativt begrensa tidsperiode, finnes 
oftest enkelte gjennomgående karaktertrekk (plassering, hovedform, takform, takvinkel, 
detaljering). I sum kan dette danne strøkskarakter for et område. Ved fornying/ utvidelse 
innen slike områder vil det være viktig å analysere hvilke karaktertrekk som bør ivaretas, og 
hvilke som kan avvikes. Det vil i de fleste tilfeller være riktig å ikke avvike mht. plassering i 
forhold til veg, bygningsvolumers størrelse og høyde (store bygg bør inndeles i flere 
volumer), eller takform/ takvinkel (evt. avvik fra takvinkel bør i tilfelle være markant). Men 
også kjennetegn innen et mer detaljert nivå kan være viktig (jfr. hvitfargen som 
identitetsdannende for sørlandsbyene).  
 
I en situasjon med mange nybygg/ restaurerte bygg kan disse utgjøre en gruppe, som lettere 
kan gis en egen gruppeidentitet i forhold til resterende del av et område.  
 
Utvidelser. 
 
Utvidelser av bygg må definere sin rolle: Enten som utvidelse av bygningens hovedkropp eller 
som underordna tilvekst til hovedkropp. Utvidelse av hovedkroppen bør i størst mulig grad 
følge denne mht. høyde, bredde, takform/-vinkel, materialer, vinduer, detaljering, farge mm. 
Tilbygg (anneks) bør underordne seg hovedkropp mht. plassering og dimensjoner og 
proporsjoner, men gjerne følge denne mht. takform/-vinkel, materialer, vinduer, detaljering 
mm. Tilbygg kan også ha kontraster for ett eller flere av ovennevnte ”tema”. Disse bør da 
utgjøre markert forskjell, og kan ved riktig bruk tydeliggjøre hovedbygning. Bruk av kontrast 
kan være vanskeligere enn tilpasning.  Kontrast innen noen tema og tilpasning innen andre 
kan ofte gi et bra resultat, og nesten alltid bedre enn om det søkes kontrast for alt.  
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   Tilbygg som underordner seg hovedkroppen. Petter Egges gt 10. (foto ES) 
 
Garasjer. 
 
Fra å være små bygg har garasjer i senere tid vokst til bygninger med størrelse rundt 40 m2, 
som skal romme både to biler og diverse annet utstyr. Størrelsen, ofte kombinert med en 
eksponert plassering, har ført til at garasjene gir et dominerende inntrykk i gatebildet. Det må 
derfor kreves bevissthet omkring størrelse, plassering og utforming av garasjer, og det er 
viktig at de gis kvalitetsmessig god utførelse. Hovedregel bør være at garasje tilpasses 
bolighus mht. takform, materialer og farger. Detaljering kan gjerne være enklere. Det kan 
imidlertid i noen sammenhenger forsvares med annen takform/-vinkel på garasje enn på 
bolighuset for å redusere garasjens dominerende virkning. Garasjer bør i bratt terreng heller 
legges ved veg i stedet for ved bolig for å unngå store masseforflytninger. 
 
Veranda, terrasse, balkong, altan. 
 
Veranda (fundamentert utbygg, med eller uten tak, som hviler på en underbygning), bør begrenses i 
størrelse, slik at husets hovedform ikke oppløses og bakkekontakten tapes. Må vurderes i 
forhold til husets størrelse. Særlig bør det være oppmerksomhet omkring at veranda ikke får 
for stor dybde, eller når veranda går rundt  hjørne(r). Lange verandaer bør gjerne avtrappes.  
Terrasse (avtrappa terreng foran bygning) vil være bakkenivået eller gulvelementer som hviler på 
bakken, og kan oftest betraktes mer frigjort fra huset. Terrasse kan som oftest lett avtrappes, 
og kan således lettere gis større total dybde enn veranda. Terrasser, evt. kombinert med 
mindre verandaer, vil ofte være å foretrekke framfor store verandaer. Balkong (åpent, utkraget 
utbygg uten understøttelse) vil ofte få begrensa dybde ut fra konstruksjonsmessige årsaker, men 
bør ikke stikke mer enn 1-1,2 m utenfor veggliv på bygget. Kombinert med inntrukket vegg 
bak balkongen kan likevel bruksarealet bli dypere. Tilsvarende betraktninger kan gjøres for 
altan. (høyt utbygg uten tak, som bæres av søyler, buer el.). Altan, balkong, veranda og terrasse er definert i 
hht. Gunnarsjaa: Arkitekturleksikon 1999.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Veranda              Balkong        Altan                       (ill. ES) 
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Terrasse (ill. ES) 
 
 
 
 
 
Gårdsbebyggelsen. Trønderlåna. 
 
Trønderlåna er et grunnelement i gårdsbebyggelsen. Trønderlåna er som bygningstype det 
karakteristiske våningshuset som ble oppført på trønderske gårder fra 16-1700-tallet, og fram 
til ca 1920-30. Det er en del ulike varianter av bygningstypen, men en del viktige 
karaktertrekk for trønderlåna er: 

- langstrakt tømmerbygning, lengde varierende etter eiendommens størrelse og posisjon 
- bredde i området 6-7m (stokklengde). 
- to etasjer (høyde på 2.etg. noe varierende, etter eiendommens størrelse og posisjon) 
- parvise vindu, inndelt vertikalt med stolpe og to rammer, hver med 8-10 ruter 
- stående panel 
- knappe takutstikk 
- hvitmalt (tidl. også rød og oker) 
- saltak, med takvinkel i området rundt 40 grader.  
- taktekking oftest skifer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på firkanttun (Vist øvre). Ny bolig utafor det tradisjonelle tunet. (ortofoto: Blom kart as) 
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Ved nybygging, tilbygging og rehabilitering innen gårdstun der det finnes representativt 
eksempel på trønderlån skal det tas tilbørlig hensyn slik at viktige karaktertrekk ikke går tapt. 
Dette gjelder i forhold til: 

- Trønderlånas posisjon innen gårdstunet (firkanttunet) og kulturlandskapet må ikke 
svekkes. 

- Dimensjoner, proporsjoner, detaljering og materialbruk må ivaretas. 
 
Det bør generelt være restriktiv holdning til tilbygging og/ eller endring av eksteriør, da lånas 
enkle form er et avgjørende karaktertrekk for bygningstypens egenart. Det bør heller søkes 
innendørs ombygging, da trønderlånene oftest har stort bruksareal i to etasjer. Dersom låna 
skal tilbygges bør det generelt antydes 

- tilbygg i lengderetningen, i hele lånas bredde og høyde 
- små tilbygg på langfasade bør ha liten dybde, og helst konstruksjoner som gir et lett 

uttrykk 
- små tilbygg bør ikke bryte volumavgrensende kanter (hjørner, gesims).  

Der bebyggelsen er gitt vern etter kulturminneloven vises det dessuten til disse 
bestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vist øvre. Våningshus, stabbur og uthus. (Foto ES)       Vis t  
 
 
 

Vist øvre. Gavlvegg på våningshus. (Foto ES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Midlertidig bebyggelse. 
 
Bebyggelse som er forutsatt å bestå midlertidig får ofte preg av upresis form, simple 
materialer og mangel på estetiske kvaliteter. Generelt bør det gis god begrunnelse for 
oppføring av midlertidige bygg, og midlertidigheten må håndheves (jfr pbl § 85). Innen 
byområdet bør midlertidige bygg ikke tillates.  
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2.2 Analyse og retningslinjer for bysentrum, inndelt geografisk. 
 
Hoveddelen av veilederen er en veileder for byen, definert som flatene Sørsia, Nordsia, 
Sannan, Sørsileiret og Nordsileiret, avgrensa av skråningene rundt. En slik inndeling i 5 
bydeler samsvarer godt med geografiske skiller og med en allmenn oppfatning, og er derfor 
brukt som geografisk hovedinndeling i kapitlene nedenfor. Hver bydel er igjen inndelt i 
delområder.  
 
Nåværende situasjon, eksisterende planbestemmelser/ retningslinjer og nye/ supplerende 
tilrådinger er angitt på 3 nivå: 
 
 
1. nivå: Utnytting. Struktur. Plassering 
 
Tomteutnytting/ bebygd areal/ tetthet. Bygningsmassen  i forhold til gaterom, plass, 
kvartalsstruktur, evt. andre omgivelser. Plassering i byggelinje/ friere plassering.  
 
Nåværende situasjon Eksisterene planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
 

   

 
 
2. nivå: Bygningsvolum/ bygningsform (dimensjoner, høyder, proporsjoner, takform)  
 
Nåværende situasjon Eksisterende  planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
 

   

 
 
 
3. nivå: Detaljering, materialer, farger. 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  
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Oversiktskart som viser inndeling i hovedområder (rødt) og delområder (gult).
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I en del sammenhenger forekommer andre geografiske inndelinger av byen (også nevnt i 
denne veilederen): 
 

a) 
I kommunedelplan Sentrum er begrepet 
bykjernen brukt (om Sørsida, Nordsia og 
de mest sentrale deler av Sørsileiret og 
Nordsileiret). Det er knytta retningslinjer 
til dette avgrensa området (se illustrasjon). 

 
     

 
      
      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
I andre sammenhenger er byen inndelt i  

Gjenreisningsbyen.  Byen som ble 
gjenreist i siste del av -40-åra og 
første del av -50-åra, og som består 
av Sørsia og Nordsia. 
 
Utfyllingsområdene. Områdene 
Sørsileiret og Nordsileiret, som er 
oppfylte arealer på sjøbunn fra 
hhv. ca 1970 og slutten av 1970-
tallet. (Indre Nordsileiret og 
Sneppen på Sørsileiret er unntak). 
 
Sannan. Området nord for 
Krogbakken er tidligere nytta til 
militærleir, og gjennomgår en 
transformasjon til sivile formål. 
Flere faser, med Nedre Sannan på 
1980- og 1990-tallet. Pågår nå 
(2005-06) for fullt på østre side av 
Kongensgt.  
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1.Sørsia.  
 
1 a) Sørsia, Kongensgt. 
 
Avgrensning. (ref til kart) 
Fra kryss Sannangt. til brua i sør-nordretning. I øst-vestretning: Inkluderende den bygningsmasse som ligger 
langs gata, generelt til midt i kvartalet, men inkluderende hjørnebygninger i kryssende gater og i tilknytning til 
torget. 
 
Situasjonsbeskrivelse. 
Bebyggelsen som danner gateløpet har helt fra byens opprinnels e vært hovedfundament for bybebyggelsen. Vi 
forholder oss i dag til bebyggelsen gjenreist etter krigen, på grunnlag av Brente steders regulering. 
Gjenreisningsperiode siste del av 1940-tallet til første del av 1950-tallet. (men: tvillingbyggene fra 1940/-41, 
kirka 1965 og rådhuset fra 1975/-76). Kongens gt tradisjonelt hovedåre for alle kategorier trafikk, men avlastet 
for gjennomgangstrafikk ved E6 over Sørsileiret 1987/ opprusting av gata 1991. 
 
Viktige bygninger/ elementer i bybildet. 

- Tvillingbyggene (byportal) 
- Rådhuset (offentlighet, landemerke) 
- Kirka (allmennhet, landemerke, arkitektur) 
- Samfunnshuset (funksjonalisme, allmennhet, arkitektur) 
- Grand hotell (funksjonalisme, arkitektur) 
- Kaffistova / Nordstrømgården (funksjonalisme) 
- Kongens gt. 28 (funksjonalisme, fasadeinndeling) 

Viktige plasser:  
- Torget/ kirkeplassen.(landemerke, allmennhet). Har fått styrka sin posisjon gjennom opprustning i 

2006. 
- Krysset Kongens gt/ Ogndalsvegen. Trafikknutepunkt inne i tett bybebyggelse. Tilbaketrukne hjørner. 
Viktige akser: 
- Kongens gt, m. brannstasjonstårnet som fondmotiv i nord 
- Svein Jarls gt., med regimentsboligen som fondmotiv i øst 
- Ogndalsvegen, med kapellet som fondmotiv i øst 
- Torggt., med inngangen til samfunnshuset som fondmotiv i øst 

 
Utnytting, struktur, plassering. 
 
Nåværende situasjon Eksisterene planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Kvartalene har relativt sterk 
utnytting, Tu >100%.. 
Tydelig kvartalsstruktur. 
Bebyggelsen vendt mot Kongens gt 
utgjør viktigste del av 
kvartalsstukturen.  
Bebyggelsen er plassert i 
byggelinje mot Kongens gt 
 
 

Reguleringsplan, hovedtrekk: 
- Bebygd areal  90% 
- bygninger plasseres i byggelinje 
- sammenhengende bebyggelse 
langs gatene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opprettholde dimensjoner og 
ryddighet i Kongens gt.s 
gateløp. Brannstasjonstårnet 
som fondmotiv i nord. Stimulere 
til nytt fondmotiv på Sannan i 
sør.  
 
Bensinstasjonstomt Statoil bør 
utvikles med bymessig 
bebyggelse lagt langs 
byggelinjer. Bensinstasjon bør 
inkorporeres eller flyttes. 
 
Viktige bygninger/ elementer  i 
bybildet må opprettholde eller 
styrke sin posisjon.  Spesiell 
oppmerksomhet rundt synlighet 
av tvillingbyggene. 
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Kongens gt., mot nord.  
(ill. akvarell fra Brente steders regulering 1943 Claus Hjelte/ Jac Hanssen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kongens gt mot nord, etter rehabilitering av gata i 1991.                     (Foto ES) 
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Samfunnshuset (ill. ES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvillingbyggene (Kongens gt 42 og 43). (Ill. ES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Steinkjer rådhus (foto OGS) 
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Bygningsvolum, bygningsform. 
 
Nåværende situasjon Eksisterende  planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Bebyggelsen består av bygårder, 
dels med mindre bygningsvolumer 
inne i kvartalene. Hovedregelen er 
lengderetning langs Kongensgt., 
lengde 30-40 m, dybde 10-12 m.  
Høyder: I hovedsak  3 etg, men 
unntak 2 og 4 etg. Rådhuset i 6 etg 
(tilbaketrukket). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak: Saltak, vinkel ca 30 grader, 
men også flate tak: Rådhuset, 
Kaffistova, Gregussons gt., 
Samfunnshuset  
 
 

 
Reguleringsplan: 
- 4 etasjer ut mot gate, mulig med  
en etg. høyere inne i kvartalet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ved ny regulering bør vurderes 
om høyde mot gateløp bør 
begrenses til 3 etg.    
Ny bebyggelse mot gate bør 
oppføres i minimum 2 etasjer 
 
Tvilllingbyggene bør bevares i 2 
etg. ut mot gate. 
  
Evt. tilbaketrukket øverste 
etasje bør gis en lettere karakter. 
 
Ved nybygging vektlegge 
rytme/ proporsjoner ved 
bygningenes lengde. Ved lange 
nybygg, evt oppdeling av 
fasade.   
 
Tak: Saltak med takvinkel som 
eksisterende. Mot gata: Rene 
takflater, ikke arker/ oppbygg/ 
innskjæring. Takvindu godtas.  
Flatt tak kan aksepteres etter 
nærmere vurdering. 
Bygningsvolumer i 4 etasjer bør 
ha flatt tak. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kongens gt 36 ”Kaffistova” (ill. ES)   Kongens gt. 35 ”Norstrømgården”  (ill. ES) 
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Detaljering, materialer, farger. 
 
Nåværende situasjon 
 

Eksisterende  planbestemmelser/ 
retningslinjer 

Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Hovedtrekkene: 
Fasadeoppbygging: Fasader 
oppbygd med glassfelt mellom 
søyler i 1.etg. og enkeltvindu i 
vegg i 2. og 3.etg. Unntak: 
Rådhuset, Kaffistova , Samf.huset 
og Kongensgt. 28 mot torget. 
 
Materialer: Vegger: Betong /Tegl, 
som oftest pussa flater. Mye 
mineralittpuss. Tak: skifer eller 
annen takstein. 
Detaljering: Enkle, rene flater 
(funksjonalisme). Beskjedne 
takutstikk. 
 
 
 
 
 
Farger: Lyse gråtoner/ pastell 
 
 
 
 

 
Reguleringsplan: 
-fasademessig behandling av alle 
bygningens sider 
 
-fasader, vindusinndeling, farger, 
materialer må harmonere med 
omgivende bebyggelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egen fargeplan er utarbeidet. 
(Lundstrøm). Lyse gråtoner/ 
pastell, innslag av mørkere farger 
 
 
 

 
Enhetlig og harmonisk 
utforming innen samme kvartal. 
 
Som hovedregel følgende 
fasadeoppbygging: glassfelt 
mellom søyler i 1.etg. og 
enkeltvindu i vegg i 2. og 3.etg 
 1. etg. bør nyttes til 
publikumsretta virksomhet som 
formidles mot gate. 
 
Som hovedregel, vegger i mur 
over 1.etg. Helst pussa, eller 
upussa m. fuger i veggliv. Ikke 
platekledning, men infill kan 
aksepteres. Bevare/ rehabilitere 
mineralittpuss der slik finnes. 
Skråtak tekkes med skifer eller 
annen stein. Knappe takutstikk.  
 
Samfunnshuset bør være hvitt/ 
hvitaktig. Evt. denne farge også 
på Grand hotell  . 
 
Farge takflater: Grå/ svart 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kongensgt. 28 (ill. ES).       Steinkjer kirke (foto OGS) 
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1 b) Sørsia, unntatt Kongens gt. 
 
Avgrensning (ref. til kart). 
Omfatter Sørsia bydel, fra Sannangt i sør – HiNTområdet/ Kr. Uppdalsgt i øst – elva i nord – jernbanen i vest. 
Kongens gt er behandla under eget kapittel (se ovenfor).  
 
Situasjonsbeskrivelse. 
Bydelen består i all hovedsak av kvartalsdannelser med bebyggelse fra gjenreisningsperioden etter krigen. 
Gjenreist på grunnlag av Brente steders regulering, fra siste del av 1940-tallet til første del av 1950-tallet.. 
Unntak er noen få innslag av eldre bebyggelse, og av nyere bebyggelse (tilvekst, erstatning). Gjensidigegården 
(2003) er eksempel på det siste. Bygninger på sørvestre side av Skolegt (s.8) er eksempel på tregårdsbebyggelse 
fra gjenreisningsperioden. 
 
Viktige bygninger/elementer i bybildet. 

- stasjonsbygningen (historie, offentlighet, arkitektur) 
- HiNT hovedbygning (historie, offentlighet, arkitektur) 
- Wimpelmannsgården (kulturhistorie) 
- Grøtangården (historie) 
- Bjerkangården (historie) 
Bygninger utenfor området: 
- regimentsboligen, (akse, kulturhistorie) 
- kapellet, (akse, arkitektur) 
Viktige plasser: 
- Rådhusparken 
- Plassen foran stasjonen 

 
Utnytting, struktur, plassering. 
 
Nåværende situasjon Eksisterende  planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Kvartalene har, i forhold til byens 
størrelse, middels høy utnytting,  
lavere enn mot Kongens gt. 
Tomteutnytting Tu i intervallet 70-
90 %. 
Tilrettelagt kvartalsstruktur 
gjennom gatenettet, men en del 
åpninger mellom bygningene og 
enkelte åpne plasser gjør at 
gaterommene er svakere enn i 
Kongens gt . Bebyggelsen er stort 
sett plassert i byggelinje mot 
gatene. 

 
Reguleringsplan, hovedtrekk: 
- Bebygd areal  50-70% 
- bygninger plasseres i byggelinje 
- sammenhengende bebyggelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opprettholde dimensjoner og 
ryddighet i gateløpene.  
 
Stimulere til ny bebyggelse i 
åpninger mot gate. Styrking av 
gaterommet  
 
Viktige bygninger i bybildet  må 
opprettholde eller styrke sin 
posisjon. Gjelder også fond-
bygninger utenfor område-
avgrensningen, som regiments-
boligen og kapellet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjensidiges bygg i Svein Jarls gt 
(Foto: Gjensidige Nor). 
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     Jernbanestasjonen (ill. ES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Høgskolen i Nord-Trøndelag (ill. ES)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Steinkjer kapell (ill. ES). 
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Bygningsvolum, form 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Bebyggelsen består av bygårder 
langs gatene, dels med mindre 
bygningsvolumer inne i kvartalene. 
Bygningene er kortere enn i 
Kongens gt; vanlig lengde 15-30 
m, dybde 8-10 m.    
Høyder: I hovedsak  2 etg. 
(+loftsetg). Unntak:  
O2-huset 6 etg, rådhuset 6 etg, 
Grand 6 etg, HiNT tilsv. 3-4 etg  
 boliger i Skolegt 4 etg.  
 
Tak: Saltak, vinkel ca 30 grader. 
Noen få unntak. 
 
 
 
 
 

 
Reguleringsplan:  
3 etasjer, med muligheter for 1 
etasje i tillegg inne i kvartalet i 
noen av kvartalene. Unntak: 6 etg 
i O2- Rådhus- Grand-kvartalene. 

 
Ny bebyggelse mot gate bør 
oppføres i minimum 2 etasjer 
Evt. bygningsvolumer som er 
tilbaketrukket bør øvre etg. gis 
en lettere karakter. 
 
Ved nybygging vektlegge 
rytme/ proporsjoner ved 
bygningenes lengde. Ved lange 
nybygg, evt oppdeling av 
fasade.   
 
Tak: Saltak med takvinkel som 
eksisterende. Mot gate:Rene 
takflater, ikke arker/ oppbygg/ 
innskjæring. Takvindu godtas.  
Flatt tak kan aksepteres etter 
nærmere vurdering. Evt. 
bygninger i 4 etasjer eller mer 
bør ha flatt tak. 
 

 

 
 
Detaljering, materialer, farger 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Hovedtrekkene: 
Fasadeoppbygging: Fasader i 1.etg, 
varierende mellom glassfelt i 
forretninger og enkeltvindu i vegg i 
boliger/kontor. Enkeltvindu i vegg 
i 2.etg og høyere.  
 
Materialer: Vegger: Tre, betong/ 
tegl, som oftest pussa flater. Mye 
mineralittpuss. Tak: skifer eller 
annen takstein. 
Detaljering: Enkel. rene flater 
(funksjonalisme). Knappe 
takutstikk. 
 
Farger: Ingen ensarta fargepalett 
 
 
 

 
Reguleringsplan: 
-fasademessig behandling av alle 
bygningens sider. 
 
-fasader, vindusinndeling, farger, 
materialer må harmonere med 
omgivende bebyggelse. 
 
 
 
 

 
Enhetlig og harmonisk 
utforming innen samme kvartal. 
 
Som hovedregel følgende 
fasadeoppbygging: 1.etg.: 
glassfelt (forretninger), eller 
enkeltvindu i vegg  (kontor/ 
boliger). 2. (evt. 3.etg): 
enkeltvindu i vegg. 
  
Som hovedregel, vegger i tre/ 
stående panel. Alternativ: Mur, 
helst pussa, eller upussa tegl 
med fuger i veggliv. Ikke 
platekledning.  
 
Tak: Knappe takutstikk. Skråtak 
tekkes med skifer eller annen 
stein.  
 
Farge takflater: Grå/ svart, 
(mørk rødbrun) 
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2. Nordsia. 
 
Avgrensning (ref. til kart). 
Omfatter Nordsia bydel, avgrensa av elva i sør - jernbanen i vest – Steinbrua – Kongensgt/ Kalv Arnesons gt. i 
øst. 
 
Situasjonsbeskrivelse. 
Helt fra byens opprinnelse har Nordsia vært en av Steinkjers to bydeler, men bydelen er mindre enn Sørsia. 
Kongens gt har hele tida vært gjennomgående hovedgate. Tradisjonelt hovedåre for alle kategorier trafikk, men 
søndre del avlastet for gjennomgangstrafikk ved E6-omlegging over Sørsileiret/ ny Sneppen bru i 1987. Vi 
forholder oss i dag  til bebyggelsen gjenreist etter krigen, på grunnlag av Brente steders regulering. 
Kvartalsdannelser, men mindre markert enn på Sørsia. Gjenreisningsperiode fra siste del av 1940-tallet til første 
del av 1950-tallet. I Gamle Kongeveg er en kombinasjon av eldre bebyggelse og fornya bygningsmasse i samme 
formspråk. Brugata (”Bryggene”) og  Rønningkvartalet er nyere bebyggelse, med forskjelligartet formuttykk. 
 
Viktige bygninger/ elementer i bybildet: 
- Brugata 2 (landemerke) 
- Brannstasjonen m. tårnet (landemerke) 
- Gamle Kongeveg 4 (kulturhistorie) 
- Gamle Kongeveg 1-6 (kulturhistorie, fornyelse) 
 
Utnytting, struktur, plassering 
 
Nåværende situasjon Eksisterende  planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Nordsia bydel har, i forhold til 
byens størrelse, middels høy 
utnytting, sterkest i de kvartaler 
som vender mot Kongens gt. 
Typisk tomteutnytting:  Tu i 
intervallet 50-100 %, lavere lengst 
nord. 
Tilrettelagt kvartalsstruktur  i 
søndre del, men av svakere 
karakter enn på Sørsida. Tydelig 
gaterom i Kongens gt. fram til Gl. 
Kongeveg, svakere i de andre 
gatene pga. en del åpninger mellom 
bygningene/ åpne plasser. 
Bebyggelsen er stort sett plassert i 
byggelinje mot gatene. 

 
Reguleringsplanen: 
- Tomteutnytting for de fleste 
delområder ca 100%, men maks. 
over 200 %. 
- bygninger plasseres i byggelinje 
- sammenhengende bebyggelse 
(mesteparten av bydelen). 
 

 
Opprettholde dimensjoner og 
ryddighet i gateløpene. Kongens 
gt. er viktigst. 
 
Stimulere til ny bebyggelse i 
åpninger mot gate.  Vil styrke 
gaterommet.  
 
Viktige bygninger i bybildet  må 
opprettholde eller styrke sin 
posisjon.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gateløp Kongens gt. (Foto: Einar Nøvik)
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     Boliger i Brugata 2 (foto OGS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Brannstasjonen m. tårnet. (Foto OGS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamle Kongeveg 4 (ill. ES) 
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Bygningsvolum, form 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Bebyggelsen består av bygårder 
langs gatene, dels med mindre 
bygningsvolumer inne i kvartalene. 
Unntak er boliger i Brugt., som står 
på tvers av gateretning. 
Bygningenes lengde: Oftest i 
intervallet 20-35 m, dybde 10-12m.   
Høyder: I hovedsak  2-3 etg. 
(+loftsetasje). Størst høyde har 
boliger i Brugata og boliger langs 
østside av Ølvegt (4 etg).  
Tak: I Kongens gt i hovedsak 
saltak, vinkel ca 30 º. I Ølvegt i 
stor grad flatt/ tilnærma flatt tak  I 
Brugt. ca 45 º. 
 
 
 

 
Reguleringsplan, hovedtrekk: 
 
Enhetlig og harmonisk utforming 
innen samme kvartal. 
 
Høyde: 3 etasjer innen 
størstedelen av området, lengst 
nord 2 etg. I Brugt. og langs østre 
side av Ølvegt., 4 etg. 
 
Ny bebyggelse mot gate bør 
oppføres i minimum 2 etasjer 
 
Takvinkel tilpasses eksisterende 
beb. i omr. 25-35 º. Bebyggelse i 
4 etg. bør ha flatt tak. 

 
Evt. bygningsvolumer som er 
tilbaketrukket bør øvre etg. gis 
en lettere karakter.  
 
Ved nybygging vektlegge 
rytme/ proporsjoner ved 
bygningenes lengde. Ved lange 
nybygg, evt oppdeling av 
fasade.   
 
Tak: Saltak med takvinkel som 
eksisterende. Mot gate: Rene 
takflater, ikke arker/ oppbygg/ 
innskjæring. Takvindu godtas.  
Flatt tak kan aksepteres etter 
nærmere vurdering.  
 

 

 
 
Detaljering, materialer, farger 
 
Nåværende situasjon 
 

Gitte planbestemmelser/ 
retningslinjer 

Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Hovedtrekkene: 
Fasadeoppbygging: Fasader i 1.etg, 
varierende mellom glassfelt/ søyler 
i forretn., og  enkeltvindu i vegg i 
boliger/kontor. Enkeltvindu i vegg 
i 2.etg. og høyere.  
 
Materialer: Vegger: Betong /Tegl, 
som oftest pussa flater. Men også 
platekledning, trepanel finnes. 
Trehus m. trepanel er enhetlig i 
Brugata og i Gamle Kongev. 
 
Tak: skifer eller annen takstein. 
 
Detaljering: Enkel. Rene flater 
(funksjonalisme). Beskjedne 
takutstikk. 
 
Farger: Lyse gråtoner/ pastell er 
hovedtrekk i murbebyggelsen. Mer 
variert fargepalett i trepanelt 
bebyggelse. 
 
 

 
Enhetlig og harmonisk utforming 
innen samme kvartal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Kongens gt bør 1.etg. nyttes til 
publikumsretta virksomhet som 
formidles mot gate. 
 
Som hovedregel følgende 
fasadeoppbygging: 1.etg.: 
glassfelt (forretninger), eller 
enkeltvindu i vegg  (kontor/ 
boliger). 2. (evt. 3.etg) 
enkeltvindu i vegg. 
 
 Fasademessig behandling av 
alle bygningens sider. Fasader 
mot gater er viktigst. 
 
Som hovedregel, vegger i mur, 
helst pussa, eller upussa m fuger 
i veggliv. Alternativt (ikke 
Kongensgt): tre/ stående panel,  
Ikke platekledning,  
 
Skråtak tekkes med skifer eller 
annen stein. Knappe takutstikk.  
 
Farge takflater: Grå/ svart 
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3. Sannan.  
 
Situasjonsbeskrivelse. 
Området har tidligere i sin helhet vært disponert av Forsvaret. Kongens gt. (t idligere E6) deler området i en østre 
del og en vestre del (Ner-Sannan). Sannan leir har rommet den bygningsmassen som administrasjon, opplæring 
og eksersis krevde. Arealene er fra 1980-tallet blitt frigitt til sivil bruk i flere etapper. Hele Ner-Sannan samt 
barneskolens areal lengst nord har nå vært i sivil bruk i 10 år eller mer. Resterende areal ble i 2004 avhendet av 
Forsvaret og regulert  til sivil bruk. 
 
3 a) Sannan, områdene vest for Kongens gt 
 
Avgrensning (ref. kart) 
Området avgrensa av Jernbanen i vest, Kongensgt. i øst og Sannangt i nord.  
 
Viktige bygninger/ elementer i bybildet: 
- Statens hus (offentlighet, landemerke, arkitektur) 
- Boliger Ner-Sannan (arkitektur, ny-tolkning funksjonalisme ) 
- Måsørbrua (landemerke) 
 
 
Utnytting, struktur, plassering 
 
Nåværende situasjon Eksisterende  planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Områdene vest for Kongens gt har, 
i forhold til byens størrelse høy 
utnytting. Tomteutnytting Tu i 
intervallet 80-160 %. 
Ikke kvartalsstruktur, men lineær 
bebyggelse i byggelinje danner 
med sin høyde vegg mot Kongens. 
Mot Strandvegen mer åpen 
karakter, bygningsfløyer på tvers i 
boligomr. 
 
 
 

 
Nord for Namdalsv.: Maks beb. 
areal 40 % (boligene). Sør for 
Namdalsv.: Maks Tu =100-170 %   
 
Mot Kongens gt skal bygningene 
danne ei rekke (enkeltstående 
eller sammenbygd). Hovedvegg 
skal plasseres i byggelinje. 
Hovedvegger skal enten ligge 
parallelt med Kongens gt/ 
Strandvegen, eller ligge vinkelrett 
på disse. 
 

 
Tomt lengst sør bør bebygges, 
og  avslutning mot sør må 
definere tydelig starten på 
bybebyggelsen. 
 
Statens hus sin posis jon som 
landemerke/ byportal må ikke 
svekkes, men gjerne styrkes 
gjennom videre nybygging mot 
sør 
 
Måsørbruas rolle som lande-
merke må ikke svekkes.  
 

 

 
 
Bygningsvolum, form 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Bygningsmassen består av relativt 
store bygningsvolumer i form av 
blokker lineært langs Kongens gt. 
Statens hus 6 etg + toppetasje, 
boligblokker i 4 etg. Lavere/ 
mindre bygningsvolumer mot 
Strandvegen, 2-4 etg. Flate/ 
tilnærma flate tak.  
Måsørbrua har en unik form/ 
konstruksjon/ materialbruk, som 
trebru innen stamvegnettet. 

 
Høyde: Sør for Namdalsv., maks 
6 etg. 4 etg lengst sør.  
Nord for Namdalsv., maks 5 etg 
(boliger).  
Takvinkel: Ikke angitt. 
 
 
 
 
 
 

 
Bebyggelsen bør ha flatt/ 
tilnærma flatt tak. 
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         Statens hus (foto ES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boliger Ner-Sannan (foto OGS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måsørbrua (foto:Statens vegvesen, region midt). 
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Detaljering, materialer, farger 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Bebyggelsen er oppført i enkelt, 
funksjonalistisk formspråk. Tegl i 
forskjellige fargevalører er 
dominerende bygningsmateriale 
 

 
 

 
Bruk av enkelt, funksjonelt 
formspråk. Tegl som 
fasademateriale, evt med 
innslag av andre materialer. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
3 b) Sannan. Områdene øst for Kongens gt. 
 
Avgrensning (ref. kart) 
Området avgrensa av Kongensgt i vest, Krogbakken  i sør, Infanterivegen i øst, og Sannangt i nord.  
 
Utnytting, struktur, plassering 
 
Nåværende situasjon Eksisterende  planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Omr. lengst nord  nyttes til 
barneskole. Tomteutnytting er lav 
pga formålet. Bygninger langs 
Sannangt og Kongens gt., men lite 
romdannende pga. avstand og bare 
1 etg.  
 
Innen reg.plan Sannan er arealene 
(2006) i en transformasjonsfase. 
Størstedelen av Forsvarets 
bygningsmasse er revet, men noen 
består: Nyere depotbygg, tidl. 
kapell samt 3 tidl. forlegnings-bygg 
består, hvorav 1 nyttes til 
barnehage og 2 til boliger. Ny 
bebyggelse er under oppføring i 
hht. reguleringsplanen. 
 
 
 
 
 
 

 
Innen skoleområdet: 
Bygning skal plasseres i 
byggelinje, evt formålsgrense mot 
offentlig veg. 
 
 
 
Innen omr. reg.plan Sannan: 
Maks bebygd areal 40% .  
Bygninger skal plasseres i 
byggelinje/ byggegrense mot 
Kongens gt o.a. nærmere angitte 
områder.  
 
Omriss av planlagt bebyggelse er 
retningsgivende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Innen omr. reg.plan Sannan: 
I områder mot Kongens gt kan 
maks beb.areal vurderes økt 
noe.  
 
1.etg. mot Kongens gt og FK 1 
bør nyttes til publikumsretta 
virksomhet som formidles mot 
gate. 
 
Vesentlig andel av parkering 
bør legges i u-etg. Maks bebygd 
areal/ tomteutnytting bør som 
følge av dette overveies økt. 
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    Barnehage Sannan (foto ES) 
    
 
Bygningsvolum, form 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Lengst nord (barneskolen). 
Langstrakte, lave bygninger 40-60 
m, dybde 12 m. Saltak ca 30 gr. 
Østre del av området, bygning med 
flatt tak. Bygninger i 1 etg. 
 
 
Innen reg.plan Sannan er arealene 
(2006) i en transformasjonsfase. 
Størstedelen av Forsvarets 
bygningsmasse er revet. . Ny 
bebyggelse er oppført/ under 
oppføring i hht. reguleringsplanen  
 
 

 
Lengst nord (barneskolen):  
Det skal tilstrebes sammenheng i 
bebyggelsen. Bygningenes form 
mv. og materialer skal harmonere 
med omgivende bebyggelse. 
 
 
Innen reg.plan Sannan: 
Områder med komb. formål mot 
Kongens gt., maks. 3-4 etg, min. 2 
etg., kontorbygg K1 i maks 5 etg, 
min 4 etg., ellers byggehøyder i 2-
3 etg.  
 
Utforminga skal ha et bymessig 
preg. Særlig krav til estetisk 
kvalitet i omr. m. høy 
publikumsfrekvens og 
eksponeringsgrad, som torg, 
forretninger/ boliger og omr. mot 
hovedveg. 
 
Særlig krav til bygning innen K1, 
som fondbygning i Kongensgt 
akse og  portalbygg sammen m 
Statens hus. Gjelder også FK 1, 
særlig hvis den utbygges før K1 
 
Samling av piper, kanaler mm.  
Tilbaketrukket takoppbygg for 
tekn. installasjoner tillates, maks 
høyde 3m 
 
Innen omr.B1: Krav om volum-
oppdeling/ volumforskyvning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Innen reg.plan Sannan: 
Bebyggelse i 3 etg eller mer bør 
ha flatt/ tilnærma flatt tak. 
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Detaljering, materialer, farger 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
 
 
 
 
 
 
Innen reg.plan Sannan er arealene 
(2006) i en transformasjonsfase. 
Størstedelen av Forsvarets 
bygningsmasse er revet.  
 
Ny bebyggelse er under oppføring i 
hht. reguleringsplanen. Utstrakt 
bruk av tre i konstruksjon/ kledning 
i bygninger i 2 etg. 
 
 

 
Innen skoleområdet: 
Bygningenes form mv. og 
materialer skal harmonere med 
omgivende bebyggelse. 
 
Innen reg.plan Sannan: 
Utforminga skal ha et bymessig 
preg. Særlig krav til estetisk 
kvalitet i omr. m. høy 
publikumsfrekvens og 
eksponeringsgrad, som torg, 
forretninger og omr. mot 
hovedgate. 
 
Utendørs lagring skal i størst 
mulig grad unngås, og i tilfelle 
skjermes mot innsyn. 
 
Nye boliger innen B1 skal ha et 
moderne og bymessig uttrykk. 
Fasadekledning i mørk-beisa tre, 
støttemurer bygd av naturstein. 
 
Innen BFK 2 – BFK 5 skal det 
være felles preg slik at det dannes 
sammenheng i fasaden mot 
Kongens gt og intern veg V2. 
 

 
Innen skoleområdet/ innen 
reg.plan Sannan: 
  
Tegl/ evt pussa tegl som 
fasademateriale mot Kongens 
gt. Kan kombineres med glass. 
Videre østover : Overgang fra 
tegl/ mur til trepanel som 
hovedmateriale i fasadekledning  
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4. Sørsileiret.  
 
Situasjonsbeskrivelse. 
 
Med unntak av Sneppen er hele dette området et utfyllingsareal fra ca 1970. Arealene mellom Namdalsvegen og 
jernbanen er ubebygd og har vært nytta til parkering siden forretningsbebyggels en ble etablert. Unntatt herfra er 
Sneppen lengst nord, og trafostasjon lengst sør. Ny E6 er nå lagt gjennom dette åpne arealet. Sneppen-området er 
bebygd, med industri, forretnings-/ kontor- og boligbebyggelse. En liten del av området inneholder den eldste 
bebyggelse i Steinkjer. 
 
Arealene vest for Namdalsvegen er utbygd på -70-tallet, men vesentlig utvida senere. Bebyggelsen dekker 
relativt store grunnarealer,og mesteparten av bygningsmassen er i 1-2 etg. Bygningsmassen i sentrale deler 
(innen sonegrense for bykjernen) nyttes i dag i stor grad til publikumsretta detaljhandel, mest intensivt innen 
Globus – Zebra-kvartalet.  Over tid har arealbruken i vesentlig grad endra karakter fra produksjon/ lager og 
arealkrevende handel til detaljorientert varehandel.  
 
Søndre del av Sørsileiret har lokaliteter for produksjon, lager og plasskrevende varehandel.   Nordre del av 
Sørsileiret er et relativt ensartet område for industri/ lager, men har innslag av kontor og plasskrevende 
varehandel.  
 
 
4 a) Sørsileiret. midtre del (område innen bykjernen). 
 
Avgrensning. (ref. kart). 
Omfatter det sentrale området som ligger innenfor sonegrensa for bykjernen, avgrensa av Namdalsvegen – 
Sjøfartsgt. – nordgrense NTE-tomta – Molovegen  i vest/ nordvest, sørgrense ABB-tomta/ Lidl-tomta – 
Namdalsvegen i sør, og jernbanen i øst.  
 
Viktige bygninger/ elementer i bybildet. 
- Jernbanebrua (historie, landemerke) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midtre deler av Sørsileiret (foto ES) 
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Utnytting, struktur, plassering 
 
Nåværende situasjon Eksisterende  planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Sørsileirets trafikkårer inndeler 
området i et rutenett med vesentlig 
større maskevidde enn i 
gjenreisningsbyen.  Trafikkårene 
har karakter av veger, som ikke 
danner gaterom. Dette skyldes lav 
høyde på bygninger og stor avstand 
fra veg til bygning. Sjøfartsgata har 
i de senere år fått økt trafikk og 
betydning. Gangtrafikkårer 
gjennom Globus/ Zebra-kvartalet 
er viktige. Området har varierende 
tetthet, men utnytting i  Globus-
Zebra-kvartalet er relativt 
høy.(TU=70-130%). Sentrale areal 
mellom sistnevnte kvartal og ny E6 
er ennå (2006) ubebygd, men er 
under omregulering sammen med 
Globus/ Zebra-kvartalet. 
 
Sneppen: 
Norddelen har bebyggelse plassert 
mot Namdalsvegen slik at det 
dannes gateløp over en strekning 
på ca 120 m. Tomteutnytting er 
middels/ høy,  i området rundt 
TU=100%. 
Sør-delen (bevaringsområde): 
Den eldre småhusbebyggelsen 
lengst sør på Sneppen er et viktig 
karaktertrekk i Steinkjers bybilde 
og kulturhistorie. 2 etasjes 
trehusbebyggels e beliggende i 2 
rekker danner et intimt gaterom i 
den korte Kr. Kristiansens gt.  

 
Arealet vest for Namdalsvegen: 
Reguleringsplan angir TU i 
området 70-135 % .  
Eksist. bebyggelses orientering er 
retningsgivende for ny 
bebyggelse. Som hovedregel skal 
ny bebyggelse legges med vegg i 
byggelinje eller i flukt m. 
dominant vegg i eksisterende 
bebyggelse. 
 
Arealet øst for Namdalsvegen: 
Innen byggeområdet angir 
gjeldende reg.plan maks 
Tu=100% . Arealet er (2006) 
under omregulering. 
 
 
 
 
Sneppen : 
Norddelen: Reguleringsplan angir 
TU i området 80-110%.  
Sør-delen (bevaringsområde): 
Områdets kulturhistoriske verdi 
ligger mest i helhetsbildet, med 
den skala som bebyggelse og 
gateløp danner. Områdets 
karakter skal bevares. 

 
Lett lesbare strukturer for 
bygningsmasse og for allmenne 
ferdselsårer må tilstrebes. 
 
God formidling mellom 
publikumsretta virksomhet i 
1.etg. og offentlige fotgjenger-
forbindelser må tilstrebes. 
 
Vesentlig andel av parkering 
bør legges i u-etg. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevaringsverdig bebyggelse i Kr. Kristiansens gt. på Sneppen. (ill. ES) 
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Bygningsvolum, form 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Størstedelen av bygningsmassen 
har store horisontale dimensjoner 
(lengde/dybde opptil 100m) i 
forhold til høyden (ofte 8-10m). 
Mye av bebyggelsen er i 1 etg, men 
Globus/ Zebra har i vesentlig grad 
bygningsmasse i 2-3 etg. NTE’s 
adm.bygg i 5 etg. Flate tak er et 
markant karaktertrekk. 
 
Jernbanebrua over Steinkjerelva er 
en typisk representant for de mange 
fagverksbruene  på jernbanen. 
 
 
 
Sneppen: 
Norddelen: 
Bygningenes lengde omr.15-30m, 
og dybde 10-12m. Høyder 1-3 
etasjer. De fleste bygninger har 
skråtak, takvinkel ca 30 gr. 
 
Sørdelen (bevaringsområde): 
Bebyggelsen består av 2-etg hus 
med beskjedne dimensjoner, 
beliggende i to rekker. Huslengde 
10-12m, husdybde 6-7 m. Saltak 
ca. 30-35 gr. 
 

 
For omr. vest for Namdalsvegen: 
Maksimumshøyder tilsv. 3-5 etg. 
Krav til minimumshøyde tilsv. 2 
etasjer. Flatt tak. 
 
For omr. øst for Namdalsvegen: 
Maks.høyde tilsv. 3 etasjer/ 
min.høyde tilsv. 2 etasjer.  
Lange fasader/ store 
bygningsvolumer skal brytes opp 
for å hindre monotoni. 
 
 
 
 
 
Sneppen: 
Norddelen: maks.høyder tilsv. 3-4 
etg. Krav til minimumshøyde 
tilsv. 2 etasjer. 
 
 
Sør-delen (bevaringsområde): 
Ved utbedring/ tilbygging skal 
bygningsvolum, proporsjoner, 
høyder, utforming mm. bevares 
eller tilbakeføres til opprinnelig 
karakter. 
 

 
Benytte muligheten til å bygge i 
3 etasjer. 
 
Generelt bør lange fasader/ store 
bygningsvolumer brytes opp for 
å hindre monotoni. Vektlegge 
høy estetisk kvalitet mot E6. 
 
Tilstrebe menneskelig skala 
langs ferdselsårer for 
fotgjengere. 
 
Overbygging over 
parkeringsareal bør tilstrebes. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jernbanebrua (ill. ES ) 
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Detaljering, materialer, farger 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Størstedelen av bygningsmassen er 
stålplatebygg, Enkelte partier i 
mur. Glassfelt i 1.etg. i de 
veggpartier som er mest henvendt 
mot publikum. Enkel utforming/ 
detaljering, som oftest som svar på 
funksjons-løsninger. Ingen entydig 
fargepalett.  
 
 
 
Sneppen,  
Nordre del: 
Bygningene her er oppført i mur/ 
betong.  Enkel utforming, lite 
detaljering. Delvis glassfelt mellom 
søyler i 1. etg.  I 2. og 3. etg. er 
vinduene enkeltåpninger i vegg.  
 
Bevaringsverdig omr. i sør: 
Trehusbebyggelse med stående 
panel. (1 hus i pussa mur) Småruta 
vinduer av noe varierende størrelse, 
med omramming. Enkel 
detaljering. 

 
Bebyggelsens utforming, farge og 
materialbruk skal ha en estetisk 
god løsning både i seg selv og i 
forhold til omgivelsene. 
Fasademessig behandling på alle 
sider. Spesielt vektlegge estetisk 
tiltalende behandling på fasader 
som eksponeres mot 
offentligheten. 
 
 
Sneppen,  
Nordre del: Som ovenfor. 
 
 
 
 
 
 
Bevaringsverdig omr. i sør: 
Ved endring skal detaljering, 
fargesetting mm bevares eller 
tilbakeføres til opprinnelig 
karakter.  
 

 
Ny bebyggelse bør ha enkel 
utforming og detaljering, som 
svar på funksjonsløsning. 
Eksisterende bygningsmasse gir 
ikke sterke føringer mht. 
materialer/ farger, men 
elementer i glass/metall er mye 
nytta. Trepanel virker fremmed i 
området, og bør unngås. 
 
 
Sneppen: 
Nordre del: 
Ikke sterke føringer mht. 
materialer og farger, men 
trepanel virker fremmed i 
området 
 
 
Bevaringsverdig omr. i sør: 
Farger kan gjerne være de farger 
som var tilgjengelig den gang 
husa ble bygget. Nye, sterke 
farger med høy metning bør 
unngås . 
 

 

 
 
 
 
4 b) Sørsileiret, nordre del. 
 
Avgrensning (ref. til kart) 
Område avgrensa av nordgrense NTE-tomta – Sjøfartsgt. – Namdalsv. – elva/sjøen. 
 
Viktige bygninger/ elementer i bybildet. 
- Kornsiloene (landemerke). 
 
Utnytting, struktur, plassering 
 
Nåværende situasjon Eksisterende  planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Området preges av tyngre 
virksomhet innen industri/ lager/ 
transport. I forhold til slik 
virksomhet har området høy 
tomteutnytting.  TU i området 50-
120%. Bebyggelsen har i liten grad 
et ordna forhold til byggelinjer, 
med unntak av mot Namdalsvegen. 
Siloene er pga sin høyde et 
landemerke i Steinkjer. 
 

I reguleringsplan er maks TU 
angitt i området 70-120 %. 
 
Eksist. bebyggelses orientering er 
retningsgivende for ny 
bebyggelse. Som hovedregel skal 
ny bebyggelse legges med vegg i 
byggelinje eller i flukt m. 
dominant vegg i eksisterende 
bebyggelse. 

Ivareta/ tydeliggjøre siloene 
som landemerke i bybildet 
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Bygningsvolum, form. 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Størstedelen av bebyggelsen  har 1 
etg., men høyder tilsv. 2 
normaletasjer. Siloene er Steinkjers 
høyeste bygg, og danner kontraster. 
Framstår som landemerke, og er 
lyssatt på kveldstid. 
Lite ensarta bygningstyper. 
Eksempler: Hamnelageret: lavt, 
stor lengde/ dybde.  
Felleskjøpets adm.bygg: Lavt med 
markert lengderetning langs gate, 
Siloene, stor høyde. 
Bygningene har flatt tak. 
 
 

I reguleringsplan er maks. 
byggehøyder satt til 10 m innen 
de fleste områder. Større høyde 
for kjølelager. Flatt tak. 
Spesielle høyder for siloer (50 m). 
 

Vektlegge høy estetisk kvalitet 
mot E6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siloene på Sørsileiret (foto OGS) 
 
 
 
 
Detaljering, materialer, farger 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Lite ensarta materialbruk (ulike 
platekledninger, murverk, betong). 
 Enkelte veggpartier i 1.etg. er 
glassfelt. Enkel utforming. Lite 
detaljering, som svar på funksjons-
løsninger. Ingen entydig 
fargepalett.  
 
 

Bebyggelsens utforming, farge og 
materialbruk skal ha en estetisk 
god løsning både i seg selv og i 
forhold til omgivelsene. 
Fasademessig behandling på alle 
sider. Spesielt vektlegge estetisk 
tiltalende behandling på fasader 
som eksponeres mot 
offentligheten. 

Ny bebyggelse bør ha enkel 
utforming og detaljering, som 
svar på funksjonsløsning. 
Eksisterende bygningsmasse gir 
svake føringer mht. materialer/ 
farger, men trepanel virker 
fremmed i området og bør 
unngås . 
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4 c) Sørsileiret, søndre del. 
 
Avgrensning (ref. kart). 
Område avgrensa av sørgrense ABB-tomta/ Lidl-tomta – Fjordgata – ny E6 – elva. 
 
Utnytting, struktur, plassering 
 
 
Nåværende situasjon Eksisterende  planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Området har vært preget av tyngre 
virksomhet innen industri/ lager/ 
transport, men er nå (2006) under 
endring mot større andel av 
forretning. Bygningene er orientert 
i samme retning som gatene, men  
forholder seg i liten grad til 
byggelinjer langs veger. 
Retningsforandring mellom 
bygning lengst sør og resten av 
bebyggelsen. Middels 
tomteutnytting i forhold til 
arealbruk.  
 

I reguleringsplan er maks TU 
angitt i området 70-120 %. 
 
Eksist. bebyggelses orientering er 
retningsgivende for ny 
bebyggelse. Som hovedregel skal 
ny bebyggelse legges med vegg i 
byggelinje eller i flukt m. 
dominant vegg i eksisterende 
bebyggelse. 

  

 
 
Bygningsvolum, form 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Relativt store og lite ensartete bygg  
Størstedelen av bebyggelsen har  
høyder tilsv. 2 normaletasjer, og 
flatt tak.  
 

I reguleringsplan er maks. 
byggehøyder satt til 10 m. Flatt 
tak. 
 

Vektlegge høy estetisk kvalitet 
mot E6, og mot sjøen (innfart til 
byen, gangpromenade). 

 

 
 
Detaljering, materialer, farger 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Lite ensarta materialbruk  
(platekledninger, betongelementer). 
 Enkelte veggpartier i 1.etg. er 
glassfelt. Enkel utforming/ lite 
detaljering, som svar på funksjons-
løsninger. Ingen entydig 
fargepalett.  
 

Bebyggelsens utforming, farge og 
materialbruk skal ha en estetisk 
god løsning både i seg selv og i 
forhold til omgivelsene. 
Fasademessig behandling på alle 
sider. Spesielt vektlegge estetisk 
tiltalende behandling på fasader 
som eksponeres mot 
offentligheten. 
 

Ny bebyggelse bør ha enkel 
utforming og detaljering, som 
svar på funksjonsløsning. 
Eksisterende bygningsmasse gir 
svake føringer mht. materialer/ 
farger, men trepanel virker 
fremmed i området og bør 
unngås . 
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4 d) Sørsileiret, Jæktbyen. 
 
Avgrensning (ref. kart). 
Nytt oppfyllingsområde ut i sjøen, vest for Molovegen. 
 
Utnytting, struktur, plassering 
 
Nåværende situasjon Eksisterende  planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

I nordre del er de 2 første 
byggetrinn gjennomført (2006). 3. 
byggetrinn under oppføring. 
Oppfylling sørover i hht. vedtatt 
plan gjenstår.  
 
 
 

Mot Molovegen skal bygningene 
plasseres i byggegrense. 
Krav til maks/ min BYA i 
intervallet 35-50%. Hvert 
byggetrinn skal opparbeides slik 
at det estetisk kan framstå som 
endelig løsning. Påbudt plassering 
i byggegrense mot Molovegen. 

  

 
Bygningsvolum, form 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

To langstrakte bygg, lineært langs 
sjøkant. Flatt tak. 
 
 

Bygninger og uteanlegg skal gis 
helhetlig uttrykk i utforming. 
Krav til maks/ min. byggehøyder 
tilsv. 3-5 etasjer. Bygningene skal 
ha flatt tak. 

Vektlegge høy estetisk kvalitet 
mot sjøen (innfart til byen) og 
mot gangpromenade langs 
sjøen. 

 

 
Detaljering, materialer, farger 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Hovedmateriale er grågul tegl i 
fasader. 
 

Materialer skal tilpasses stedlige 
klimatiske påkjenninger. 
Krav til opparbeidelse av uteareal. 

Fasademessig behandling på 
alle sider. Spesielt vektlegge 
estetisk tiltalende behandling på 
fasader som eksponeres mot 
offentligheten. 
 

 

 
 
5. Nordsileiret. 
 
Størstedelen av  Nordsileiret er et utfyllingsområde fra slutten av 1970-tallet. De indre deler er imidlertid gamle 
gruntområder, og har vært nytta til industri/ lager langt tilbake på 1900-tallet. Arealbruken her har i de senere år i 
betydelig grad blitt endra til arealkrevende varehandel. Trelastvirksomhet har historisk vært basisvirksomhet på 
Nordsileiret, og dominerer fortsatt de midtre deler av området. 
 
De mest sentrumsnære deler i sør/ øst nyttes til handel, service og boliger. Dampsagaområdet ble på 1990-tallet 
utbygd som en liten bydel, med ulike tjenestetilbud og boliger. Elvebredden og sørenden av Nordsileiret er også 
utbygd med boliger og offentlig service. Boligutbygging pågår (2006) og det er ennå ledige areal for utbygging/ 
fortetting innen denne delen av Nordsileiret. 
Vestre/ ytre deler er i noen grad nytta til verksted/transport/lager-funksjoner. Størstedelen av arealene her er ennå 
ubebygd. 
 
Nordsileiret har et noe uryddig mønster både for gatenett og bebyggelse, men utbygging av ny E6 gjennom 
bydelen har i betydelig grad vært et strukturerende element for de indre deler. Sammen med E6 er det  
Bogavegen, Sagmestervegen og Jæktskippergata som er hovedgatene innen området. 
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5 a) Nordsileiret, område innen bykjernen, med Dampsagaområdet. 
 
Avgrensning. (re f. kart). 
Denne del av Nordsileiret avgrenses av jernbanen – elva – Sagmestervegen – ny E6 – nordgrense Fokus bank. 
 
Viktige bygninger/ elementer i bybildet. 
- Gamle Dampsaga med pipa (kulturhistorie, allmennhet). 
 
Utnytting, struktur, plassering 
 
Nåværende situasjon Eksisterende  planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Bebyggelsen er i stor grad lagt 
langs veger, med vegg i byggelinje. 
Stor byggelinjeavstand og åpninger 
mellom bygningene medfører 
likevel at det ikke dannes sterke 
gaterom. Tomteutnyttinga er 
relativt høy, Tu=100% eller mer. 
 
 
 

I reg.bestemmelser er maks. 
tomteutnytting innen Dampsaga-
omr. vestre del, i intervallet 
Tu.=100-220%. På Fokus/Rema-
området er maks.Tu=70%. Ny 
hotelltomt ; sterk utnytting med 
bruksareal i omr.7000-8000 m2.  
Eksist. bebyggelses orientering er 
retningsgivende for ny bebyggelse 
Som hovedregel skal ny 
bebyggelse legges i byggelinje 
eller i flukt m. dominant vegg i 
eksisterende bebyggelse. 

Styrke gaterommet ved at ny 
bygningsmasse legges i 
byggelinje.  
Overbygge parkeringsarealer, 
med prioritet på p-anlegg 
Dampsaga. 

 

 
Bygningsvolum, form 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Bygningsmassen  har relativt store 
bygningsvolumer, de fleste med en 
definert lengderetning langs gate 
(boligbygg i Dampsagaområdet), 
men også bygningsmasse uten 
definert lengderetn. (Fokusbygget). 
Bygningshøyder i 2-5 etg, med stor 
andel i 4 etg. Takform varierer 
mellom flatt og skrått tak.  

I reg.bestemmelser er angitt maks 
gesims/ mønehøyde hhv 10/ 13m 
innen Rema/Fokuskvartalet.  
Ny hotelltomt, maks gesims tilsv. 
6-7 etg.   
Bebyggelsesplan Dampsagaomr. 
angir plassering av bebyggelse, 
etasjetall og inntrukket 1.etg. mot 
intern gågate i nord-sørretning.  

Vektlegge høy estetisk kvalitet 
mot E6 og mot elva. 

 

 
Detaljering, materialer, farger 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Detaljutforming i stor grad enkel, 
men kvaliteter ved 
bygningsdetaljer finnes i noen av 
bygningene. Søyleganger innen 
Dampsagaområdet.  
Materialbruk i fasader: Relativt 
stort spekter (betong, mur, tre, 
metallplater, glassplater). Store 
glassfelt i deler av 1.etg. med 
publikumsretta virksomhet. 
Varierende mellom glassfelt og 
enkeltvinduer i 2.-4. etg. 
Taktekking varierende, avhengig 
av takform. 
Fargebruk: Stort spekter. 

Bebyggelsens utforming, farge og 
materialbruk skal ha en estetisk 
god løsning både i seg selv og i 
forhold til omgivelsene. 
Fasademessig behandling på alle 
sider. Spesielt vektlegge estetisk 
tiltalende behandling på fasader 
som eksponeres mot 
offentligheten. 
 
Ved dimensjonering, utforming 
og materialbruk for ny bebyggelse 
skal vektlegges at eksist. 
Dampsagabebyggelse fortsatt får 
en framtredende posisjon. 

Tilstrebe at materialer/ farger 
for nybygg kan få klare 
referanser til det beste i eksister-
ende bygninger, for å gi 
området et mer enhetlig uttrykk. 
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 Dampsaga kulturhus (foto OGS) 
 
5 b) Nordsileiret, langs elva, og sørenden. 
 
Avgrensning (ref. kart). 
Denne delen av Nordsileiret avgrenses av Sagmestervegen – Seilmakergt. – grøntsone – Jæktsmedgt.- sjøen – 
elva. 
 
Utnytting, struktur, plassering. 
 
Nåværende situasjon Eksisterende  planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

De eldste bygninger er fra slutten 
av -80-tallet (Bikuben, Fylkets 
hus). Nye boliger mellom Fylkets 
hus og Dampsaga under oppførelse 
(2006). Tomteutnytting lengst sør 
er relativt lav, med 
utbyggingspotensiale mot 
Seilmakergt og mot sjøen. 
Bebyggelsen forholder seg ikke til 
byggelinjer slik at gaterom dannes. 
Mot elva dannes en struktur av 
fløyer med mellomliggende 
grøntareal. 
 

I reg.bestemmelser er maks. 
tomteutnytting Tu i området 80-
100%. Eksist. bebyggelses 
orientering er retningsgivende for 
ny bebyggelse. Som hovedregel 
skal ny bebyggelse legges med 
vegg i byggelinje eller i flukt m. 
dominant vegg i eksisterende 
bebyggelse. 
Langs elva skal bebyggelsen 
utformes som en kamstruktur, 
med fløyer vinkelrett på elva. 
Areal mellom fløyer skal 
opparbeides parkmessig. 

  

 
Bygningsvolum, form. 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Bebyggelsen langs elva har fløyer 
med lengderetning enten langs eller 
på tvers av elva. Fløyer har lengder 
30-40 m, og bredde 10-15 m. 
Hovedform på tak er flatt. Bikuben 
har (i hht. navnet) et eget 
formuttrykk med kuber i 6-
kantform, med pyramidetak.  
 

I reg.bestemmelser er angitt maks 
gesimshøyde på 10 m for fløyer 
mot elv, ellers 13 m. For deler av 
området B19 og B24 opp til 15 m/  
16m . Min imum høyde 7 m. 
Hovedform på tak skal være flatt.  

Vektlegge estetikk mot sjøen og 
elva (gangpromenade).  
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Detaljering, materialer, farger 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Detaljutforming i stor grad som 
følge av funksjon. Kvaliteter både i 
helhetlig komposisjon og ved en 
del bygningsdetaljer for Fylkets 
hus, sykeheim og boliger innen 
Elvebredden.  
Materialbruk i fasader: Betong, 
mur, tre, metallplater). Vinduer 
som vindusbånd eller åpning i 
vegg. Ingen entydig fargebruk. 

Bebyggelsens utforming, farge og 
materialbruk skal ha en estetisk 
god løsning både i seg selv og i 
forhold til omgivelsene. 
Fasademessig behandling på alle 
sider. Spesielt vektlegge estetisk 
tiltalende behandling på fasader 
som eksponeres mot 
offentligheten. 
 

Tils trebe at materialer/ farger 
for nybygg kan få klare 
referanser til det beste i eksister-
ende bygninger, for å gi 
området et mer enhetlig uttrykk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boliger langs Elvebredden Nordsia (fotomontasje: Hus arkitekter). 
 
 
5 c) Nordsileiret, indre del. 
 
Avgrensning. (ref.kart) 
Område avgrensa av nordgrense Fokus-eiendommen – E6 – Bogavegen – planlagt veg – Ny Bogaveg – 
Hersevegen – eiend.grense mot småhusbebyggelse i Høvdingv./ Gamle Kongev.  
 
Utnytting, struktur, plassering 
 
Nåværende situasjon Eksisterende  planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Det varierer hvorvidt bebyggelsen 
er plassert i byggelinje. Dette er i 
noen grad tilfelle i Bomvegen og 
Verksvegen, men ikke slik at 
gaterom dannes. Retning på 
bebyggelsen følger i stor grad 
veger. Medfører at bebyggelsen er 
orientert i 3 retninger innen dette 
delområdet, noe som gir et rotete 
inntrykk. Tomteutnytting er 
middels. 

I reguleringsbestemmelser er 
maks. tomteutnytting Tu. satt til 
70%. 
Eksist. bebyggelses orientering er 
retningsgivende for ny 
bebyggelse. Som hovedregel skal 
ny bebyggelse legges med vegg i 
byggelinje eller i flukt m. 
dominant vegg i eksisterende 
bebyggelse 
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Bygningsvolum, form 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Bygningsformen er lite ensarta, 
men en del av bygningene har en 
definert lengderetning. Takform: 
Enten flatt eller slakt skråtak. 
Gesimshøyder i omr. 6-9 m for de 
fleste bygninger (tilsv. 1-2 etg). 
Stor romhøyde i en del industri/ 
lagerbygg. 

I reg.bestemmelser er angitt maks. 
gesimshøyde på 10m, maks 
mønehøyde 13 m. 

Vektlegge høy estetisk kvaliltet 
mot E6.  
Hovedform på tak bør være flatt 

 

 
Detaljering, materialer, farger 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Bebyggelsen er lite ensartet både 
når det gjelder detaljering, 
materialer og farger. 
 
 

Bebyggelsens utforming, farge og 
materialbruk skal ha en estetisk 
god løsning både i seg selv og i 
forhold til omgivelsene. 
Fasademessig behandling på alle 
sider. Spesielt vektlegge estetisk 
tiltalende behandling på fasader 
som eksponeres mot 
offentligheten. 

Tilstrebe at materialer/ farger 
for nybygg kan få klare 
referanser til det beste i eksister-
ende bygninger, for å gi 
området et mer enhetlig uttrykk. 

 

 
 
5 d) Nordsileiret, midtre, vestre og ytre deler.  
 
Avgrensning (Ref kart). 
Denne delen av Nordsileiret avgrenses av Hersevegen – ny Bogaveg – Sagmestervegen – Seilmakergt.- 
grøntdrag – Jæktsmedgt. – sjøen – Bogavegen – Bogasvingen.  
 
Utnytting, struktur, plassering 
 
Nåværende situasjon Eksisterende  planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Sagbruksområdet er strukturert 
internt, men forholder seg ikke til 
byggelinjer langs veger. Lav 
tomteutnytting (i samsvar med 
funksjon). Bebyggelsen orientert i 
nord-sørretning. Varierende 
bygningsform, men de fleste har 
klart definert lengderetning.  
Arealer sørvest for Jæktskippergt/ 
arealer langs dennes nordøstre side: 
Bebyggelsen er orientert parallelt/ 
vinkelrett på denne gata. Uavklart 
forhold til byggelinje, danner ikke 
gaterom. Tomteutnytting er relativt 
lav, med fortettingspotensiale for 
mange av tomtene. Varierende 
bygningsform. 
 
I vestre og nordre deler er store 
områder ubebygd. 
 

I reguleringsbestemmelser er 
maks. tomteutnytting Tu. satt til 
70%. 
Innregulert grøntbelte inne i 
området. 
Eksist. bebyggelses orientering er 
retningsgivende for ny 
bebyggelse. Som hovedregel skal 
ny bebyggelse legges med vegg i 
byggelinje eller i flukt m. 
dominant vegg i eksisterende 
bebyggelse. 
 

Vurdere bruk av vegetasjon 
mellom store bygninger og 
ferdselsårer for å forskjønne/ 
dempe dimensjoner  
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Bygningsvolum, form 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

Varierende bygningsform, men de 
fleste bygningene har en definert 
lengderetning. Flate tak 
Gesimshøyder i omr. 6-9 m for de 
fleste bygninger (tilsv. 1-2 etg). 
Stor romhøyde i en del industri/ 
lagerbygg. 
 

I reg.bestemmelser er angitt maks. 
gesimshøyde på 10m, maks 
mønehøyde 13 m. 

Vektlegge estetikk mot E6 og 
mot sjøen (gangpromenade). 
 
Hovedform på tak bør være flatt 

 

 
 
Detaljering, materialer, farger 
 
Nåværende situasjon Gitte planbestemmelser/ 

retningslinjer 
Nye/ supplerende tilrådinger  

 
Varierende materialbruk, men stor 
del av bygningene har 
platekledning. Også 
betongelementer. Sagbruksområdet 
er ensarta med metallplatekledning. 
Enkel utforming som svar på 
funksjons-løsninger / lite 
detaljering. Farger: Ingen 
entydighet, unntatt gråskala innen 
Sagbruksområdet.  
 

Bebyggelsens utforming, farge og 
materialbruk skal ha en estetisk 
god løsning både i seg selv og i 
forhold til omgivelsene. 
Fasademessig behandling på alle 
sider. Spesielt vektlegge estetisk 
tiltalende behandling på fasader 
som eksponeres mot 
offentligheten 

  

 
 

-------------- 
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Begrepsdefinisjoner: 
 
TU=…% betyr tomteutnytting, angitt i prosent. TU angir forholdet mellom bruksarealet (”golvarealet”) og 
tomtearealet. 
BYA=..% betyr bebygd areal, angitt i prosent. BYA angir forholdet mellom den delen av tomta som er bebygd 
og tomtearealet.  
 
Illustrasjoner, fotos. 
 
OGS – Odd Georg Skjemstad 
ES – Egil Stensheim 
For andre illustrasjoner er dette oppgitt spesielt. 
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