
Fargeveileder og fargepalett

 Hamar-farger   



Fargeveileder Hamar



Forord

Bakgrunnen for å lage en fargeveileder er at Hamar er i ferd med å miste fargene 
sine. De lyse gultonene og varme rødlige jordfargene er en del av Hamars identitet. 
Byggene som nå reises eller pusses opp i byen er stort sett fargeløse. En kan se 
nedover hele gateløp hvor nyanser av grått og hvitt dominerer. Dette gjør at en 
viktig del av byens identitet er i ferd med å forsvinne. 

Denne fargeveilederen er et virkemiddel for motvirke dette, ved å løfte bevisstheten 
rundt hvordan fargene påvirker oss og vise eksempler på god fargebruk, ønsker vi å 
inspirere til bruk av farger i byen vår. Fargeveilederen gir en smakebit av kunnskapen 
om farger, veiledning til gode fasadefarger, samt råd til hvordan man kan lage en 
fargepalett, slik at det er enklere å tørre å ta i bruk farger igjen og gjøre bevisste 
fargevalg. 

Mange er usikre på hvordan de kan bruke farger og går for såkalte ”trygge” ukulørte 
fasader i gråskalaen. Målgruppen for veilederen er prosjekterende, arkitekter, 
plankonsulenter, byggherrer, gårdeiere, eiendomsforvaltere og andre som skal bygge 
eller pusse opp en fasade. 

Arbeidet med fargeveilederen kom i gang i forbindelse med oppstart av ny 
sentrumsplan. Fargeregistrering ble påbegynt i 2019 for å kartlegge hvilke farger 
som fins i bybildet. Takk til studentene Andreas Vold og Eline Frydenlund for hjelp til 
opptegning av fasader og oppstart med fargeregistreringen.

Fargene er analysert for å finne ut hvor i fargespekteret ”Hamarfargene” befinner 
seg. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en harmonisk fargepalett som bygger på 
de fargene som allerede er i bymiljøet, og er et verktøy som vil gjøre det lettere å ta i 
bruk farger.  
Gode fargevalg gir mer varierte omgivelser og er med på å skape et attraktivt byliv 
til glede for alle som beveger seg i byen vår. Gjennom bruk av farger i tråd med en 
harmonisk palett, vil rikt, fargesatte hus bidra til trivsel og styrke Hamar sin identi-
tet. Hamar er en fargerik by og det skal den fortsette å være. Løft blikket og se hvilke 
farger vi har i byen og bruk dem. 

Mye av veilederens innhold bygger på litteratur om fargelære. For å gjøre 
lesbarheten bedre, har vi unngått å ta med litteraturhenvisninger og noter i 
teksten. I stedet er det en litteraturliste bak i veilederen som utgjør et forslag til 
fordypningslitteratur.

Lykke til med gode fargevalg!

Hamar, april 2021

Cathrine Hval Foss
Arealplan, Hamar kommune

>Målet er å inspirere til gode fargevalg 

i samsvar med en harmonisk fargepalett 

som tar utgangspunkt i byens farger<
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av Andrè Bjerke:

“Å fastslå farvens art vil si å finne
dens bølgelengde, målt i milly-my”.
...Men hva kan “grønn” misunnelse bety?
Og hvorfor hisser fiolett en kvinne?

Du farvevitenskap for farveblinde,
har dette aldri voldt deg hodebry:
En sortmalt kasse føles tung som bly,
men mal den gul, og tyngden vil forsvinne!

At rødt er “venstre”, “varme”, “stans!” og “fare!”,
mens blått er, “høyre”, “kulde”, “kom!” og fred 
- er gåter for optikkens farveskjønn.

Og hvilken bølgeforsker kan forklare
at Londons selvmordstatistikk  gikk ned 
da Tower Bridge ble farvet lysegrønn?”

> Farvelæren <

Fargeveileder Hamar > 5 <



Innledning

Farger er viktige for 
hvordan vi oppfatter 
verden rundt oss og 
påvirker oss mer enn 
vi tror. Fargerike om-
givelser øker trivselen 
og senker stressnivået. 
Fasadene er bygnin-
genes ansikter utad 
og kan være med på å 
skape varme, vennlige 
omgivelser hvis de gis 
harmoniske farger. 
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>Hvorfor farger?< Farger er viktige for orienterbarhet, for trivsel og folkehelse. 
Forskning viser at farger påvirker hvordan vi har det. Det viser seg at vi trives best i 
omgivelser med farger og stor detaljrikdom som gir stimuli for øyet og hjernen. I slike 
omgivelser synker pulsen og vi er mindre stresset. Farger er med på å skape byrom 
som folk ønsker å være i og man medføre økt livskvalitet. Bevisstgjøring og formidling 
av fargens potensiale er derfor et viktig for fargesetting av byen i fremtiden. 

I byen er hvert hus en del av en helhet, og hver gang man endrer fasadefarger, 
påvirkes omgivelsenes fargemiljø. Fasaden er andre menneskers utsikt, og den 
fargen du velger blir en del av byen og nabolaget og har og mye å si for hvordan man 
oppfatter en bygning. 

Fargesetting er i dag undervurdert som estetisk virkemiddel. Farger er noe som 
berører alle mennesker mer eller mindre ubevisst. Farge er tett knyttet opp mot 
følelser og underbevistheten, siden den delen av hjernen som oppfatter farger ligger 
tett ved følelsessenteret i hjernen. Farge blir ofte ansett som subjektive holdninger 
mer enn faktisk kunnskap og blir av mange dessverre kun sett på som et supplement 
til den arkitektoniske formen. Dette til tross for at øyet oppfatter farge før form og 
farger er det mest effektive nonverbale virkemidlet vi har. Farger vekker følelser, og 
det krever mot, kunnskap og tid hos arkitekter og huseiere å velge å bruke farger. 
Det å velge farger er ikke alltid like lett! Siden farger er lysbølger, endrer en farge 
seg med lysforholdene. God fargesetting bygger på kunnskap og hensynet til fargens 
foranderlighet fra egenfarge til opplevd farge, i tillegg til hensynet til omkringliggen-
de bygningsmiljø. Det krever omtanke for både eget hus og for omkringliggende miljø, 
gate, plass, eller sted. 

Nøytrale gråtoner derimot blir ansett som “trygt” og tidløst. Tradisjonelt ble ikke 
den fargeløse gråskalaen brukt til å fargesette hus i Norge. Dette er en trend som er 
typisk for de første tiårene av 2000-tallet og vil dermed ikke være tidløst slik mange 
tror. Hvis man ikke tar hensyn til historien eller omgivelsene, ender bygningene opp 
med å mangle tilhørigheten i byen, i stedet for å harmonere med nabobebyggelsen. 
Ved nybygg bør man spille på lag med eksisterende bebyggelse, i stedet for å velge 
nyanser av grått eller med innslag av knallfarger som står i unødig stor kontrast 
til omgivelsene. Kanskje kan de opprinnelige, varme og lyse fargene være et godt 
utgangspunkt for en moderne arkitektur også? På den måten kan nye bygninger på 
en enkel måte gli bedre i sine omgivelser. Slik kan man unngå at eldre bygg gjøres 
skitne, eller nye bygg for knalle eller unødvendig fargeløse og fremmede.

Legg bort favorittfargen og ta en titt omkring deg, spør deg hvilken farge som 
best spiller på lag med omgivelsene. Når farger eller materialkvaliteter brukes med 
følsomhet og bevissthet kan det bidra til en helhetlig opplevelse som underbygger 
byggets og områdes karakter, dette finnes det allerede gode eksempler på. 

Med gode fargevalg har vi mulighet til å artikulere og berike arkitekturen på en 
rimelig og effektiv måte. Å bruke farger på materialer eller maling, er ikke i seg selv 
kostnadsdrivende. Det må derimot settes av tid til utvikling av fargekonsept eller en 
fargepalett. Dette er tid som vil betale seg ved at et prosjekt som vil kunne stå seg 
over tid og gi noe positivt tilbake til omgivelsene.
 
For å gjøre det enklere å velge å bruke farge utendørs, er det utarbeidet en 
fargepalett med Hamars farger. For å kunne hente kunnskap og inspirasjon fra 
byens fargesetting til en fargepallett for Hamar sentrum, er det foretatt fargere-
gistreringer på vel 80 bygninger. Det er registrert bygninger i Nedre Ankerløkken 
og i sentrum, hovedsakelig i Torggata, Strandgata og Grønnegata med sidegater fra 
Kulturhuset til stasjonen. Målet har ikke vært å finne de opprinnelige eller historiske 
fargene for alle byggene i Hamar, men med utgangspunkt i dagens farger finne frem 
til en harmonisk fargepallett med farger og nyanser som er typiske for Hamar. Å 
utarbeide en fargeplan som en fastlåst komposisjon er ikke ønskelig. Derimot vil noen 
retningslinjer kunne gjøre det enklere å ta i bruk farger og gi inspirasjon til en mer 
harmonisk fargebruk.

En særegen polykromi er allerede utviklet i bygatene, og er en del av byens fargei-
dentitet. Fargepaletten som er utarbeidet i forbindelse med veilederen, gjenspeiler 
at hovedvekten at “Hamarfargene” forholder seg til en moderat fargestyrke, slik de 
historiske fargene også gjorde. I byen er det innslag av noe sterkere kulørhet med 
jevne mellomrom, dette gir en bedre fargeklang enn om alle hadde vært duse pastel-
ler. De mer fargesterke fasadene står alltid ved siden av en bygning med en dempet 
farge og de mørkeste er benyttet på trekledninger. På detaljer, vinduer og gerikter 
ble det benyttet sterkere farger for å bygge oppunder hovedfargen. Disse er samlet i 
en egen palett for detaljfarger for å gi inspirasjon til en rik fargesetting.  

Det er viktig å vurdere hvordan bygningsdelene kan gi noe positivt tilbake til byen. 
Farge må sees på som et integrert element i arkitekturen og ikke bare noe man 
tilfører i etterkant for å ”pynte”; -det er ikke bare viktig estetisk, men det har også en 
stor betydning for hvordan vi trives. Bruk dem klokt!
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Fargenes betydning

Det er en sterk sammen-
heng mellom våre fysiske 
miljøer og vår helse. 
Bruk av farger reduserer 
stress og demper pulsen. 
I et naturlig landskap 
senkes hvilepulsen og 
blodtrykket går ned, det 
samme gjelder i fargerike 
omgivelser med høy 
detaljrikdom.
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Bygningenes farger påvirker oss når vi beveger oss gjennom byen. Farge- og 
materialoverflater spiller en viktig rolle for vår oppfatning av steder og omgivelser. 
Internasjonal forskning viser at vi mennesker lar oss påvirke av farger vi omgir oss 
med. Våre fargevalg har stor effekt på psyken, derfor er målet med arkitektonisk 
fargesetting i byrom ikke for dekorasjon alene. Studier har påvist at farger står 
for en stor prosentandel av våre menneskelige oppfatninger av våre arkitektoniske 
omgivelser, -det er kanskje ikke så rart siden hjernen oppfatter farge før form.

Hva har det å si for trivselen til byens innbyggere at fargene forsvinner fra omgivel-
sene? Et helt nabolag uten farger gjør ikke bare noe med trivselen og atmosfæren, 
det gjør noe med synet vårt. Fra naturens side har mennesket utviklet seg til å være 
ute i omgivelser med mange farger og stor nyanserikdom slik vi finner ute i naturen. 
Farge er et integrert element i vår verden, ikke bare i det naturlige miljøet, men også 
i det menneskeskapte arkitektoniske miljøet. Biologisk er det unatrulig for mennesket 
å bevege seg i omgivelser dominerende av grått og hvitt. Hvite overflater reflekterer 
for stor del av lyset slik at øyet sender stressignaler til hjernen. Gråtoner uten 
nyanser bidrar til at vi ikke klarer å skille kontraster like godt, og at vi oppfatter lite 
lys. Grå fasader står seg ikke godt alene, men må stå sammen med andre farger som 
kan løfte den fram. Grå er en passiv ”farge” og påvirker oss mer negativt psykisk 
enn det mange er klar over. Spesielt på vinterstid når naturen mangler farger, kan 
bygningene bidra til å lyse opp en gråværsdag.

Forskningen viser at moderne, fargeløs arkitektur bidrar til økt puls, mer stress og 
innadvendthet. En grå samtidsarkitektur forringer stedsidentiteten og særegen-
heten til byen endres. Det er utfordringer med arkitektur bestående utelukkende 
av glass, stål og betong. I tillegg til at det bygningen vil oppfattes steril og trist, vil 
en bygning der hele 1. etasje består utelukkende av glass, gjøre det vanskelig å finne 
inngangen og gjøre orienterbarheten vanskelig. 

Golde, fargeløse bylandskap påvirker oss negativt, mens bruk av farger på fasader 
og detaljer, kan på en enkel måte berike byen ved at ulike fargenyanser gir hjernen 
stimuli, som kan redusere stress og øke trivselen.  Farger på fasadene og materialer 
bidrar til å gjøre byen hyggeligere og mer attraktiv slik at menneskene kan trives. 
Hvis flere skal bo i byen, må vi fortsette å gi bygningene farger som gir en lun og god 
stemning. Det er derfor viktig å bygge videre på de fargene som allerede er i byen.

Eksempel på moderne fargesetting med klassiske farger av KOI Fargestudio
Foto: Kristin Eriksen

KRISTIN

>Fargene påvirker oss<  



>Tradisjonell 
fargesetting<  

var et resultat av lokal 
tilgang på fargepig-
menter og kunnskap om 
hvilke hvilke farger som 
sto godt sammen. Dette 
var en innarbeidet kunn-
skap blant håndverkere, 
kunstnere og arkitekter. 

Fargene før og nå
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Fargevalg før

Frem til det 20. århundret ble fargevalg bestemt av kostnad og tilgjengelighet. 
Fargepigmentene kom fra nærområdet og var begrenset. Dette gjorde at man fikk en 
lokal fargebruk basert på hvilke pigmenter man hadde tigjengelig i sin region. Denne 
begrensningen i tilgang på pigment skapte en helhetlig harmoni, til tross for ulike 
arkitektoniske uttrykk. Tradisjonelt sett er jordfarger som jernoksidrødt, oker og 
oksidgrønn de billigste og mest brukte fargene i Norge. 
Etter hvert ble det også importert fargepigmenter fra andre land. Dette var pigmen-
ter som ga rene, klare farger, men de var dyre og vanskelig tilgjengelige, og ble derfor 
kun brukt til detaljer og vindusinnramminger. Lyse farger som hvit, var vanskeligere å 
fremstille og ble sett på som statussymbol. Derfor er herskapelige villaer tradisjonelt 
hvitmalte.

Med innføringen av de syntetiske pigmentene og bindemidlene ble mange flere 
farger tilgjengelige for folk flest. Frem til da var kunnskapen om hvilke pigmenter 
man kunne bruke og hvilke farger som sto godt sammen, en innarbeidet kunnskap 
blant håndverkere, kunstnere og arkitekter. Med teknologien forsvant også deler av 
kunnskapen om gode fargesammensetninger, og fargevalg ble i større grad gjort ut 
fra egne ønsker. 

Fargevalg i dag

Når utvalget er uendelig, blir også fargevalg vanskeligere. Det gir seg utslag i en 
redsel for bruk av farger og veldig mange tyr til de nøytrale grå, eller hvitt og sort. 

Den grå-hvite fargeepoken som har preget arkitekturen de siste tiårene har lite 
med Hamars historiske farger å gjøre. I tillegg til den grå trenden, er det i dag vanlig 
å bruke knallfargede fargefelter. Disse fargeklattene står gjerne i for stor kontrast 
til fasadefargen og nabobyggene, og det gir fort et masete uttrykk i stedet for 
å harmonere med omgivelsene. Bruk av sterke primærfarger og farger med høy 
kulørthet på fasader frarådes. Det bør i stedet brukes en mer avdempet og harmo-
nisk fargepalett for utendørs farger som gjerne har flere farger som passer sammen 
og står seg over tid.

Fremtiden
Den grå trenden er på hell og flere er heldigvis åpne for å bruke mer farger. Det er 
en tendens i samfunnet til økt fokus på det kortreiste og de nære tingene og lokal 
identitet blir viktigere fremover. Hvis man vil bygge noe som passer til helheten, så 
er det i fremtiden viktig å bygge videre på de fargene som vi allerede har og fortolke 
noe av det eksisterende på nytt. Ved å se til de historiske fargene som er varige og 
ta hensyn til omgivelsene, vil bygningene kunne stå seg over tid og passe inn med 
omgivelsene.

Fargesetting av detaljer er noe som er nærmest fraværende i moderne bygg. Volumet 
som form har vært viktigst, men detaljene kan bidra positivt til arkitekturen og gi 
nyanserikdom. Samtidsarkitektur har et formspråk som med fordel kan fargesettes. 
Farger kan være med på å gi variasjon, understreke former og bygningsdeler, bryte 
opp store volumer og på den måten gi en mer menneskelig skala. 

Historiske farger i Grønnegata Grå omgivelser i Vangsvegen



Fargenes 
foranderlighet

Farger påvirker hverda-
gen vår og er avgjørende 
for hvordan vi oppfatter 
verden rundt oss.               
Å bruke farger i byen er 
viktig for at vi skal trives, 
spesielt i vinterhalvåret 
som ofte er mørkt 
og grått. Farger og 
materialer kan bidra til 
hyggelige omgivelser 
og lyse opp i regntunge 
dager. 
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Det nordiske lyset
Lyset ute varierer fra et kjølig lys ved blå himmel, gjennom hvitt dagslys ved oversky-
et himmel, til varm solnedgang. Om vinteren blir lyset blåligere og vi mister de lange 
lysbølgene i Norge. De såkalte kalde fargene (blå og grønn) vil oppfattes fargeløse 
en vintermorgen. For å motvirke at omgivelsene skal bli grå og triste, har norske 
fasader vært dominert av de varme gule og røde som fargene, siden farger med lange 
lysbølger skaper en hyggelig og lun atmosfære i kalde vintermåneder med blått lys 
og en grå natur. På en gråværsdag blir fargeløse gater enda tristere enn en gate med 
fasader som er malt i farger. Da går bebyggelse i ett med himmel og grå asfalt og 
byen blir tristere og mørkere enn om fasadene hadde vært fargesatt.

Det nordlige lyset gir et blåstikk til omgivelsene. Farger ute i dagslys oppfattes 
mer blålige enn på en liten fargeprøve inne. En nøytral grå kan f.eks virke blå-lilla 
og en beige uten noe særlig fargestyrke kan virke grå og trist ute. Det er verdt å 
tenke på ved valg av fasadefarge. Fargene bør derfor ha mye mer gult i seg enn det 
man egentlig ser for seg for å få den fargen man ønsker, dette gjelder spesielt for 
grønnfargene. På samme måte må rødfargene ikke inneholde blått, da de fort bikker 
over til å få et lillaskjær.

I Norge har vi lav lysstyrke, og det fungerer best med mindre metning (fargestyrke) 
på fasadene. I områder med mye lys, som i sydligere støk der sola står høyere, 
fungerer sterke kulører bedre. 

>Farger endrer seg   
med lyset og lever      
med omgivelsene< 

Blåtoner forsvinner i det blå vinterlyset De varmere rød- og gulfargene er med på å live 
opp en grå desembermorgen

De opplevde fargene endrer seg gjennom dagen og med årstidene:



I tillegg til lysforhold, endrer oppfattelsen av en farge seg med 
størrelsen på overflaten. En farge oppleves sterkere og lysere 
på en stor flate, enn en liten fargeprøve innendørs. Ikke stol på 
fargekartet: På kartet fremstår fargen blass og skitten, mens den 
i virkeligheten er lysere og sterkere. Ofte bør en velge en mer 
dempet (mindre kulør) og litt mørkere farge på en fasade enn det 
man kanskje ser for seg. For at fargene ikke skal bli for kraftige, 
er en tommelfingerregel at fargene bør ha mer svarthet enn 
kulør.

Imidlertid er det å teste ut farger i virkeligheten før et 
byggeprosjekt er i gang, noe av det viktigste man kan gjøre for 
å finne riktig fargenyanse og unngå for kulørte knallfarger som 
ikke passer på en stor fasadeflate. Ofte sees fargene for første 
gang i virkeligheten når byggeprosjektet er ferdig. Dette kan 
ha sammenheng med at farge i arkitektur har vært nærmest 
fraværende i flere tiår eller blitt sett på som noe man eventuelt 
legger på til slutt, og ikke som en integrert del av en arkitektonisk 
prosess.

Gjennom tidlig utprøving male- og materialprøver i stort format 
kan man prøve seg fram slik at det blir benyttet riktige farger i 
det endelige resultatet. 

Fra fargeprøve til 
virkelighet
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Vår opplevelse av farger på bygninger skapes ikke bare av malede overflater, men 
også av andre materialer som tegl, stein og betong. Det er stor forskjell på en rød 
pusset overflate og en teglfasade og rødmalt trepanel. Strukturen i overflaten er 
med på å påvirke fargenes uttrykk.

Overflatestrukturen varierer med materialer, malingstype og påføringsmetode. 
Eksempelvis oppfattes en pussflate alltid mørkere enn et malt trepanel med samme 
farge. Siden strukturen lager små skygger i overflaten øker svartheten med grovere 
pusstruktur. En grov stuktur gir et skyggespill i fasaden, slik at fargen på avstand 
leses mørkere enn om samme farge hadde et jevnt underlag. Samtidig vil dette øke 
opplevelsesverdien av overflaten og gir en mer livlig fasade enn om overflaten er 
ensartet.

På en matt overflate oppleves en farge mindre fargesterk enn om en overflate har 
høyglans, som reflekterer mye av lyset og dermed vil samme farge vil oppleves mer 
fargesterk.

Fargeutvalget for pussfasader har historisk vært mye mer begrenset, enn for 
tremaling der fargene har vært dypere og mer fargesterke. Murhus og trehus ble 
også fargesatt forskjellig da disse krever ulike former for maling. Dette gjenspeiler 
seg i fargeregistreringen og i fargene vi har i byen i dag. Pussfasader er samlet sett 
lysere enn trefasadene.

Pusset overflate i sollys

Malt overflate i samme farge

Malt overflate i samme farge
med blåstikk i vinterlys

Eksempel på ulike fargeoppfattelser 
av samme egenfarge:

Overflatestruktur

Pusset overflate



Omgivelsenes påvirkning
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Torggata 51Torggata 53Seminargata 13 Torggata 55 Sverres gate 22

Eksempel på harmonisk fargesetting i Torggata: -hvor farger fra nabogård går igjen i vinduer eller tas opp i detaljer i en annen nyanse



Noen farger passer bedre sammen fordi fargene samarbeider og løfter hverandre. 
Selv om fargen er fin på ett hus kan den oppleves helt annerledes på et annet. 
En og samme farge kan oppfattes forskjellig i ulike omgivelser. F.eks. kan en gulfarge 
som oppfattes uproblematisk på en fasade, se møkkete grønngul ut på et annet sted. 
Mens en mild gulrosa, kan i enkelte omgivelser oppfattes sterkt orange.
Ta også hensyn til at fargen på taket virker inn på hvordan fargen oppfattes på 
bygningen. Samme farge med sort, grått eller rødt tak, vil se helt forskjellig ut. 

Farger må sees i sammenheng med tilstøtende bebyggelse og tilpasses nabobe-
byggelsen. Det gjelder både om man skal male om, eller om man skal fargesette 
en ny bygning. Husk at huset ditt er en del av en større helhet. Det er derfor 
viktig å fargesette bygninger på en måte som tar hensyn til bygningene omkring. 
Disse fargemøtene er viktige for hvordan en bygning vil tilpasse seg omgivelsene. 
Avpassede farger kan gi noe positivt til det etablerte naboskapet. En fargebruk der 
fargene spiller sammen og understøtter hverandre, vil gi et harmonisk uttrykk selv 
om bygningene har mange fargenyanser eller fra ulike stilepoker. 

Hvis man vil bygge noe som passer til helheten, så ligger noe av svaret i å bygge 
videre på de fargene som vi allerede har. Et godt tips er å se på hva som finnes av 
farger på omkringliggende bebyggelse og analyser gateløpet. Hvilke farger mangler, 
eller hva kan vi bygge videre på som vil harmonere med den eksisterende bebyggel-
sen? Ny arkitektur skal ikke nødvendigvis kopiere det historiske, men kan med fordel 
ta utgangspunkt i omgivelsene. Ved å bruke farger som finnes i umiddelbar nærhet, vil 
en ny bygning kunne tilpasse seg eksisterende bygninger og gli inn i omgivelsene og gi 
en harmoni i gaten og bli en del av byen. På denne måten vil ikke en farge bli utdatert 
eller umoderne. 

Det er imidlertid fargenyansen som er viktigst når det kommer til fargebruk. Tar man 
inn nye, sterke farger, kan de gamle tradisjonelle fargene se skitne ut. I stedet for at 
de står godt sammen og underbygger hverandre, vil de kunne virke fremmed.

Det finnes gode eksempler på vakkert oppussede hus i sentrum, der fargen stemmer 
med byggets arkitektoniske uttrykk. Inspirasjonen til nye farger kan hentes fra disse 
fine innslagene. En grå fasade står seg bedre om den har fargerike detaljer og står 
ved siden av en bygning som har en kulørt fasade som den kan understreke eller tar 
opp i seg fargen fra nabobebyggelsen slik eksemplet i Seminargata 13/ Torggata 55 
viser.

Bebyggelsen i Torggata 51-55 med tilliggende bebyggelse i sidegater, er gode ek-
sempler på at nabobebyggelse understreker og fremhever fargen til bygningen som 
ligger ved siden av. Her er fargene fra nabobebyggelsens fasader tatt igjen i vinduer 
eller gerikter, enten med samme fargekode, eller i en mørkere nyanse. På denne 
måten oppnår man en helhet i kvartalet som gir en positiv opplevelse i gatebildet. 

>Farger påvirker< ikke bare oss, men de påvirker 
også hverandre. I tillegg til at lysforholdene er avgjø-
rende for hvordan en fasade ser ut, påvirkes fargene 
av omgivelsene, det være seg naturen rundt eller 
annen bebyggelse. En viktig del av fargesetting handler 
om å se arkitekturen i en kontekst. 



NCS-systemet

NCS-systemet brukes 
til å benevne farger 
presist ved hjelp av 
fargekoder som blir et 
referasesystem og sier 
noe om hvor mørk eller 
lys fargen er eller hvor 
fargesterk en farge er.

Det sier derimot lite 
om estetikk, blandings-
forhold eller fargens 
virkning på oss.
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12 NCS-systemet

NCS-systemet

Det menneskelige fargesinnet kan skjelne mellom 10 millioner ulike farger. NCS, natural colour 
system er et logisk fargesystem som bygger på den måten vi oppfatter farger. Med NCS kan alle 
farger beskrives og tildeles en betegnelse i forhold til et referansesystem, men systemet sier lite 
om estetikk og fargens virkning på sinnet. 

NSC Fargekropp
I denne tredimensjonale modellen som kalles NCS 
fargekropp kan alle tenkbare farger plasseres inn og får 
dermed en eksakt NCS betegnelse. For lettere å kunne 
forstå systemet deles 3D-modellen opp i to 2D-model-
ler, NCS-fargesirkel og NCS fargetriangel.

NCS Fargesirkel
Sirkelen er et horisontal snitt gjennom fargekroppens 
midje der de fire elementfargene er plassert som 
himmelretninger i et kompass. Hvert kvadrat mellom to 
elementfarger er inndelt i 100 like store steg. I figuren 
er kulørtonen Y90R, gul med 90 % rødhet markert. 

NCS Fargetriangelet
For hver kulørtone finnes et fargetriangel, der man 
mark erer nyansen, (hvitheten, svartheten og kulør-
tonen). Triangelet er et vertikalt snitt gjennom farge-
kroppen. I triangelenes base finnes gråskalaen fra hvitt 
W, til svart S, og i spissen den maksimale kulørhet C. 

S 1050 – Y 90 R
Standard      Mørkhet   Styrke     Grunnfarge    % iblandet farge

                Nyanse Fargetone
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                Nyanse Fargetone

NCS-kode: S 1050 -  Y 90 R

10 % sort 50% kulørthet

En kort innføring
NCS er et fargesystem som beskriver hvordan vi ser farger. Bokstavene står for 
Natural Colour System, -det naturlige fargesystemet. 
NCS-systemet bygger på seks elementærfarger: hvit (W) og svart (S), og fire kulørte: 
gul (Y), rød (R), blå (B) og grønngrønn (G)

Fargesirkelen
Vi plasserer de fire elementærfargene 
i en fargesirkel, som himmelretninger 
i et kompass. Hvert sektor mellom 
to elementfarger er inndelt i 100 like 
store steg som får en %-vis kode. 
Hver enkelt farge i sirkelen kalles en 
fargetone eller kulørtone.
En kulørtone kan inneholde en eller to 
kulørte elementærfarger. En kulørtone 
beskrives etter hvor lik den er for 
eksempel gult og rødt. 
I eksemplet i figuren er kulørtonen 
Y90R, det betyr at fargen er gul (Y) 
med 90% rødhet (R).

Fargetriangelet
For hver fargetone finnes et farge-
triangel, som viser nyansen av fargen. 
Fargetriangelen viser oss hvor kulørte 
fargene er, dvs. om fargene er far-
gesterke eller svake, og hvor gråaktige 
de er, og angir hvitheten, svartheten 
og kulørtonen.

Nøytrale farger
Rene grå farger mangler kulørtone 
og benevnes med en N (nøytral) etter 
nyansen, for eksempel NCS S 4000-N 
som er en farge med 40% svarthet (s) 
og ingen kulørthet.

Denne fargen er gul med 90% rødt i. 
I dette eksempelet er sortheten (s) 10% og kulørtheten (c) er 50%. 
Hvitheten (w) er den resterende % opptil 100%: -i dette tilfelle 40% (100-60=40%).
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Identifisering av Hamars farger

Farger er en vesentlig 
del av byens identitet. 
Ved å ta tilbake det 
opprinnelige farge-
mangfoldet, kan vi unngå 
en forgråning av byen. 
Derfor er det utarbeidet 
en fargepalett som kan 
være til hjelp til å velge 
farger.
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Registreringen
Fargene er registrert med en NCS-
fargemåler. Denne anslår standard-
farger og det kan derfor forekomme 
avvik. For fargene som ikke har vært 
tilgjengelige for fysisk fargemåling, 
er farge blitt antatt ved bruk av 
farvevifte. 

Murpuss eller silikat maling for mur 
har ofte egne fargekoder. NCS-kodene 
som er oppgitt i paletten vil likevel 
kunne benyttes som referanse, og må 
sees på som veiledende. 

Fargepalett
På grunnlag av fargeregistreringer er det laget en fargepalett for Hamar. Paletten 
forholder seg til en moderat fargestyrke slik de historiske fargene også gjorde. I byen 
er det innslag av noe sterkere kulørhet med jevne mellomrom for å få til en bedre 
harmonisk fargeklang. De fargesterke fasadene står alltid ved siden av en bygning 
med en mer dempet farge. Og de mørkeste, ved siden av lysere.

Paletten er veiledende for å vise hvilke farger som man kan være et godt utgangs-
punkt for en fasade og i hvilket fargeområde man bør jobbe med. Den er ikke en 
fasit på hvilke farger man skal bruke, men gir en pekepinn på hvilke farger som er 
typiske for Hamar, og hvor på spekteret i NCS-systemet man finner farger som vil 
harmonere i bybildet. Beveger man seg utenfor eller i randsonen av anbefalingene, må 
man være mer varsom da man lettere kan støte på uønsekde efekter. 

Det må påregnes å gjøre vurderinger på stedet. Det anbefales å gjøre oppstrøks-
prøver i stor skala. Det må alltid gjøres vurderinger av farger og opp mot tilliggende 
nabobebyggelse.

Fargepaletten skal være til hjelp for å velge fasadefarger, og må suppleres med øvrige 
farger og materialer i detaljene. Det er utarbeidet en egen fargepalett for detaljer 
på bakgrunn av de samme fargemålingene, slik at valget lettere kan bli å bruke farger 
og ikke bare ”standard” hvit eller grå/sort på vinduer og detaljer. Detaljfargene er 
viktige for arkitekturen og kan brukes bevisst for å oppnå en god fargesetting, ved å 
underbygge hovedfargen.

Fargeregistrering av nordsiden av Torggata fra Stortorget til Østre torg.

Fargeregistrering av sørsiden av Torggata fra Østre torg mot Triangelparken.
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Gjennom fargeregistreringen og videre 
analyser av fasadefargene fremgår at 
typiske fasadefarger i Hamar er lyse, 
varme jordfarger med en overvekt av gule 
og røde toner, med noen innslag av blått 
og gule grønntoner. Varme, lyse gultoner 
representerer hovedessensen av Hamar 
sine farger. 

Hamarfarger
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NCS-analyse 
Gjennom analyse av fargene som er funnet i fargeregistreringen 
i sentrum, kan man se at fargene som er typiske for Hamar følger 
”visse regler” for hvilke farger som er benyttet og hvor fargesterke 
de ulike fargene er. Dette er oppskriften til byen sin egen fargeiden-
titet som det er vedt å bygge videre på. 

Kulørtoner

Hele spekteret fra gult til rødt er benyttet av kulørtonene mellom 
80Y og Y90R. Svært få av fasadene har gul kulørtone med grønt i, og 
ingen av rødtoene har noe blått i seg, men er varme rødtoner med 
gult i.

Fasader med grønntoner ligger hovedsakelig mellom G30Y og B80G. 
Blir fargen blåere, vil den fort oppfattes som for turkis på fasaden.

Av blåtoner er fargespekteret snevrere og de ligger mellom B10G til 
R80B. Vær klar over at mindre blått i fargen enn 80%, kan gi uønsket 
lillaskjær.

Fargetoner

I all hovedsak er fargemetningen eller fargestyrken for fasadene mel-
lom 05 og 40%. Fargenyanser med sorthet under 10, representerer 
de stort sett lyse gultoner og står gjerne sammen med fasader som 
er mer fargesterke eller har kulørte detaljer for å ikke virke kjedelig. 

Hvis fasadefargen var blå eller grønn, fulgte de en strikt regel. 
Kuløren var mellom 5 og 10%, men sortheten kunne være i alle 
nyansene fra 10 til 70% for blå og grønn.

Murfasader er tradisjonelt lyse, duse farger, mens trefasader kan 
ha mørkere fargetoner. Mørke fasader vil kunne gi et mørkt og 
tungt uttrykk, spesielt om vinteren. Det er verdt å merke seg noen 
trefasader i sentrum har farger med 60% og 70% sorthet, men disse 
står da alltid sammen med en lys fasade, eller deler av fasaden er lys, 
med f.eks en lys sokkeletasje.

Nyanseområdet for murfarger Nyanseområdet for trefasader
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Fargesirkelen viser hvor i fargespekteret de typiske ”Hamar-fargene” ligger



Fargeområdene

Gultoner

Gule fasader har kulørtone eller fargemetning på mellom 5% og 40% og ligger stort 
sett i den varme delen av gultonene. 
Gulfargene er i hovedsak lyse, men varierer over et spekter som er vist på fargetri-
angelet. Det er vedt å merke seg at gule fasader har maksimum 40 % sorthet. 

Gul med veldig lite sorthet kan gi farger som oppleves unatulig rene, spesielt hvis de 
er fargesterke.
Kulørthet på rundt 10% og lite sorthet kan i visse situasjoner oppfattes hvite eller 
beige snarere enn gule. Gule fasader vil alltid oppfattes lyse i forhold til andre farger.

Hvis fargen ligger nær den gule elementærfargen -Y, kan den oppfattede fargen lett 
bli grønnaktig. Risikoen for dette er størst for farger med liten kulørthet og en viss 
sorthet.

Om gulfargen har større rødhet med en kulørtone nær Y40R, kan den oppfattede 
fargen i visse lys bli ”gul” , mens den i andre situasjoner blir ”orange” eller ”gulrosa”. 
Denne fargeforskyvningen mot det røde pleier allikevel ikke å oppleves problematisk, 
og kan knyttes mot de tradisjonelle fasadefargene.

Rødtoner

Når det gjelder rødtoner er spennet i fargemetning noe større enn for gultonene, 
-fra 10% til 50% og en sorthet i samme område. Farger med kulørtoner nære gult 
er ofte lyse og klare, mens farger med kulørtoner nære rødt er mørkere og har 

Nyanselikhet
En nyanselikhet basert på NCS-kodene gir ikke automatisk farger som oppfattes 
likeverdige på en fasade når det gjelder lyshet eller fargestyrke. Grensen for hvilke 
farger som er ”altfor sterke” varierer mellom kulørtonene. Selvom fargekoden har 
lik sorthet og kulørthet (fargestyrke), vil f.eks en gul og en grønn fremstå veldig 
forskjellig på en fasade. Gule og røde farger må ha en sterkere kurørthet enn blå og 
grønn for at de skal oppleves tilsvarende fargesterke når man ser dem på en bygning. 

>Grensen for hvilke farger som oppfattes 
”altfor sterke” varierer mellom kulørtonene<

mer sorthet. De mørkeste rødfargene er kun benyttet til trekledning og står alltid 
sammen med lysere farger i byen.

For lyserøde eller rosa fasader er trasisjonelt ganske dempede farger og skillet 
mellom mild rosa til lysende intensiv kan være dramatisk, velg derfor en dempet 
farge som på fargeprøven ser ”møkkete” ut. Unngå å plassere rosa og gule hus inntil 
hverandre, eller pass på at den rosa er mye mørkere enn den gule. Pass også på at 
rødtoner som går mot blått, fort oppfattes lilla.

Blå og grønn

Det kreves veldig lite kulørthet for at fasaden skal få en grønn eller blå farge. 
Området for blå og grønne fasadefarger er veldig smalt. Vær oppmerksom på at blå- 
og grønne fasader har så og si aldri mer enn 10 % kulørthet, får de mer kulørthet, blir 
disse fargetonene raskt blir for knalle som fasadefarger.

De grønne fargene vi oppfatter på fasaden er alltid mindre gulaktig enn den fargen 
man ser på en fargeprøve. I stedet tilkommer en blåhet som ikke vises i fargeprøven, 
pga blåstikket i det nordiske lyset. Denne blåforskyvningen sees spesielt tydelig i 
de lyse, grønntonene. Vi er vant med å omgi oss med gule grønnfarger ute i naturen 
og denne referansen kan få oss til å oppfatte en unaturlig blåhet raskere.  En lys 
grågrønn farge kan i stedet oppfattes blågrå på en fasade, så velg en grønnfarge 
med tydelig dragning mot gult, om man ikke ønsker denne effekten.
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Nyanseområdet for gultoner Nyanseområdet for rødtoner Nyanseområdet for blå- og grønntoner
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Farger kan avvike på skjermvisning og ved utskrift.
For å få fargene korrekt gjengitt, anbefales trykket versjon.
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Fargepalett

96834b
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S 6010 - G30Y

S 4010 - G30Y

S 2005 - G20Y

S 3040 - Y10R

S 2010 - G70Y

S 4030 - Y20R

S2010 - Y50R

S 5020 - Y90R

S 5040 - Y80R

S 5030 - Y90R

S 2010 - B10G

S 2005 - B80G

S 6005 - R80B

S 5030 - Y80R

S 3020 - Y50R

S 4040 - Y70R

S 4030 - Y50R

S 5020 - Y50R

S 2005 - G40Y

S 6020 - Y90RS 4550 - Y70R

S 0907 - Y10R

S 2010 - G90Y

S 3010 - G10Y

S 2030 - Y10R

S 0510 - Y

S 1020 - Y10RS 2010 - G80Y

S 3010 - Y10R

S 1030 - Y20R

S 0507 - Y40R

S 2030 - Y20R

S 1020 - Y20R

S 1515 - Y80R

S 0520 -Y20R

S 4040 - Y90R

S 3010 - R80B

S 3030 - Y70R

S 2030 - Y40R

S 1010 - Y30R

S 2020 - Y30R

S 1015 - Y30R

S 3040 - Y40R

S 3030 - Y20R

S 2010 - R80B

S 1005 - G30Y S 1505 - G90Y

S 1015 - Y20R

S 4005 - G80Y

S 3010 - G80YS4010 - R90B

S 4040 - Y80R

S 3030 - Y60R

S 1010 - Y40R

S 2020 - Y40R

S 1010 -Y70R

S 1020 - Y30R

S 1510 - Y30R

S 1510 -Y90R

S 2040 - Y20R



Tradisjonelt har det vært lyse farger på 
fasadene og mørkere eller kraftigere farger 
på detaljer som vinduer, dører, gerikter og 
andre fasadedetaljer. Å fargesette detaljer og 
bygningsdeler kan berike også den moderne 
arkitekturen. Legg merke til at mange hadde 
røde eller grønne vinduer og ikke standard 
hvitt eller grå sort som er vanlig i dag. Dette 
var bevisste valg som var med på å underbyg-
ge og fremheve fasadefargene.

I tillegg til de rikt fargesatte bygningsde-
taljene, hadde bygningene ofte en annen 
farge eller et annet materiale på fasadens 
første etasje, som markerte en sokkel, der 
det gjerne var næringslokaler. Slik ble en 
differensiering i fasaden mellom første plan 
og etasjene over. Denne måten å bryte opp et 
volum, kan bidra til å dempe høydevirkningen 
og gi bygningene en mer menneskelig skala i 
de nederste etasjene der vi oppholder oss på 
gateplan.

De klassiske stilarter i arkitekturen har 
tradisjoner for fargesetting av fasaden som 
helhet, med egne farger for detaljer, vinduer, 
gerikter og dører. Disse var gjerne mørkere 
og mer fargesterke enn fasadene. Ved 
rehabilitering bør man følge disse prinsippene 
så langt som mulig. 

Detaljfarger
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Palett for detaljer
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S 5070 - Y90RS 3010 - Y90R

S 4030 - Y70R

S 7010 - G70Y

S 3010 - Y10R

S 2020 - G80Y

S 1505 - G10Y

S 3030 - Y50R

S 4040 - Y70R

S 7010 - G30Y S 4040 - Y80R

S4040 - Y80R

S 6010 - B10G

S 0500 - N

S 4020 - R90B

S 5030 - B10G

S 5030 - Y90R

S 8005- Y80R

S 8005- Y20R

S 5030 - Y90R

Gerikter/
Vindusomramming DørerVinduer

S 0603 - Y20R

S 3020 - Y60R

S 3040 - Y20R

S 4020 - B50G S 2030 - Y10R

S 3010 - Y40R S 4010 - G10Y

S 3060 - Y70R

S 2005 - Y10R

S 3050 - Y80R

S 4050 - Y80R

S 6010 - B70G

S 0507 - Y40R

S 7010 - G30Y

S 6020 - B

S 5010 - B90G

S 6020 - B70G

S 7010 - B50G

S 4005 - G50Y

S 8005 - G20YS 5040 - Y80R S 7020 - B50G

S 7505 - Y20Y

S 6010 - Y70RS 8005 - B20G S 9000 - N

S 1005- Y10R

S 0502 - Y S 5005 - B80G

S 5040 - Y80R

S 5020 - Y90R

S 7502 - Y

S 3040 - Y20R

S 3050 - Y20R

S 0500 - N S 1505 - G10Y

S 2040 - Y30R

S6010 - B70G

S 3050 - Y20R

S 5020 - G90Y

S 7005 - R50B

S 6020 - G30Y

S 6530 - G10Y

S 6020 - Y30R

S 5502 - Y



Hvis du har kunnskap om NCS-systemet 
med fargesirkelen og fargetriangler, og en 
forståelse for fargekoder og grunnopp-
skriftene, har du en startpakke til å bli en 
god fargesetter.

Hvordan lage 
fargepalett
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Rekkehus fargesatt av KOI Fargestudio
Foto: Kristin Eriksen



Som hovedregel bør en fasade ha 3-5 farger:
> En til to hovedfarger på fasaden: 
  -disse må harmonere, men behøver ikke være samme farge
>En farge på vinduer
>En annen farge på vindusomramminger 

Fargepalett
For større bygninger og områder bør det lages en egen fargepalett for bygningen 
eller det området som skal fargesettes.

En fargepalett bør alltid ha 3 komponenter: 
>hovedfarge
>aksentfarger
>kontrastfarge

Aksentfarge

>skal balansere hovedfargen og fremheve den på en harmonisk måte.
Det er to enkle måter å finne gode aksentfarger på:

1) Nyanselikhet: 
Farger som har samme fargestyrke som hovedfargen, men i andre farger. 
Til eksempel: Hvis fasaden er dus blå, kan du finne andre farger med lik dushet i seg. 
De vil da automatisk få et familiært og harmonisk uttrykk selv om de er forskjellige.

2) Samme farge – forskjellige nyanser: 
Hvis f.eks hovedfasaden er dus blå, kan du finne andre nyanser av blått og bruke disse 
som aksentfarger.

Kontrastfarge

For å skape spenning i fargevalget, kan man med fordel legge til en annen farge i 
fargekombinasjonen. En kontrastfarge sin oppgave er også å fremheve hovedfargen. 
Det er ikke så mye som skal til; en liten detalj i en kontrastfarge kan ha en stor effekt 
på helheten. Den lille kontrasten kan få hovedfargen til å stråle opp til sitt fulle 
potensiale. Om fasaden f.eks har en grønn farge, vil du se at fargen ståler med en 
gang du tilfører noen elementer med rødtoner i , som eksempelet fra Strandgata.
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Farger som finnes på stedet spiller en viktig rolle når en skal finne 
en pallett for en fasade. Fasadefarger må sees i sammenheng 
med tilstøtende bebyggelse og tilpasses omgivelsene. Bruk gjerne 
fargene som finnes i nabolaget fra før. 

Å hente inspirasjon fra eksisterende bygninger og se på hvilke 
farger som er brukt og sammensetning av farger kan være til 
hjelp når man skal fargesette bygninger. Hamar er en by med 
både gamle og nye bygninger om hverandre, og ved en gjennom-
tenkt fargesetting kan man få til et samspill som skaper en helhet 
til tross for kontraster i byggestil. Eksemplene kan ikke direkte 
overføres fra en bygning til en annen, da størrelse på bygningen, 
detaljrikdom, lysforhold og sammenheng med nabobebyggelse og 
omgivelser vil påvirke oppfatningen av fargene. 

Fremgangsmåte:
>Analyser fargene i nærområdet og ta utgangspunkt i disse
>Ha respekt for arkitekturen og historien
>Finn frem til farger som harmonerer med omgivelsene og sjelne 
gjerne til ”Hamarfargene”
>Avpass fargen til nabobebyggelse.
>Pass på at hovedfargen ikke er for sterk. Se anbefalt fargeom-
råde; både kulørthet og sorthet.
>Ta gjerne inn detaljfarger fra området og bruk de på en ny måte
>Tilfør aksentfarger som harmonerer med hovedfargen og 
underbygger denne, på detaljer, fasadepartier og mindre volumer
>Fremhev viktige bygningsdeler med egne aksentfarger
>Inngangspartier kan gjerne fremheves med farger
>Tilfør en liten detalj i en effektfull kontrastfarge som kan 
gjøre prosjektet unikt og spennende. Denne trenger ikke være 
knallfarget.



Eksempler på fargepalett
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Torggata 32

1. etasje
Mørkere utgave av 

hovedfarge på fasade på 
sokkel/ 1.etasje

Fasadebånd
Aksentfarge på fasade-

bånd og detaljer 
-gir harmoni

Fasadedetaljer
Aksentfarge på fasa-

debånd
-gir harmoni

Hovedfasade
Lys farge på fasade

fra 2.etasje

Kontrastfarge
Fasadedetaljer i 

kontrastfarge fremhever 
hovedfargen

1. etasje
Lys steinimitert
sokkel/ 1.etasje

Fasadedetaljer
Aksentfarge på 

fasadebånd
-gir harmoni

Hovedfasade
Lys farge på fasade

fra 2.etasje

Kontrastfarge
Døromramming i rød 

tegl og røde markiser i 
kontrastfarge

-fremhever hovedfargen

Sokkel/vinduer
Aksent i mørkere 

fargetone

Fasadeparti
Aksentfarge 

i lysere fargetone
-gir harmoni og markerer 

hvor inngangen er

Hovedfasade
Varm terakotta-
farge på fasade

Kontrastfarge
Dør i kontrastfarge

-fremhever hovedfargen 
og bedrer

 orienterbarheten

Strandgata Torggata 102

Kontrast
Mørk grønne vinduer

i kontrast til gesimsbånd

Vindusomramming
Aksentfarge
-gir harmoni

Fasadedetaljer
Aksentfarge på 

gesimsbånd 
og detaljer

Sokkel
Blålig grå farge som 

kontrasterer til den gule 
hovedfargen

Ole Bulls gate 12

Hovedfasade
Lys farge på fasade
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Frognerhagan

Detaljfarge
Mørkere aksent-
farge på vinduer 

og pipe

Fasadedetaljer
Aksentfarge på 

Takoverbygg

Hovedfasade
Hver rekke har 
en egen farge

Kontrastfarge
Dør i knallfarge 
gir identitet og 

liver opp

Aksentfarge
Aksentfarge ved inn-
trukket inngangsparti

Hovedfasade
Hver enhet har en 

egen farge som 
harmonerer 

med naboens

Detalj
Dypere farge på 

postkasse

Rekkehus i Nordregate, Oslo
Fargesatt av KOI Fargestudio

Foto: Kristin Eriksen

Fargesatt av KOI Fargestudio



Veiledning til
gode fargevalg
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Unngå helt grå-hvite fasader uten kulørthet

Et godt råd er å prøve ut 
fargen på fasaden i riktig 
lys, da den skifter ka-
rakter i ulike lysforhold 
og fra stor til liten skala, 
samtidig som omgivelse-
ne vil påvirke fargen.



Hamarfarger:

Typiske farger som er brukt i Hamar er varme farger med en 
overvekt av lyse gultoner og en god del rødt, med noen innslag 
av grønt og blått. Fasadene skal ha kulørthet, men ikke være for 
fargesterke:

Gule og røde farger i fargespekteret:
>mellom G80Y til Y90R

Gule fargetoner:
>Kulørthet: min. 5% og maks. 40%
>Sorthet: min. 5% og maks. 40%

Rødtoner:
>Kulørthet: min. 10% og maks. 50%
>Sorthet: min. 10% og maks. 70%

Grønntoner:
>mellom G30Y og B80G
>Blir fargen blåere, vil den fort oppfattes som for turkis.
>Kulørthet: min. 5% og maks. 10%
>Sorthet: min. 10% og maks. 70%

Blåtoner:
>fra B10G til R80B
>Mindre blått i fargen enn 80%, kan gi uønsket lillaskjær.
>Kulørthet: min. 5% og maks. 10%
>Sorthet: min. 10% og maks. 70%

Fargetone

Hamar sentrum skal ha lette, lyse farger på fasadene:
>Maks 40% sorthet i fargen for pussfasader
>Maks 50% sorthet for trefasader 
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Fargeråd:

> Ta utgangspunkt i farger som finnes på stedet fra før.
> La deg inspirere av den historiske fargepaletten og omkringliggende bebyggelse.
> Fargene må harmonere med nabobygninger.
> I sentrum er det viktig at fargene harmonerer med den historiske arkitekturen.
> Nabohus kan med fordel ha ulik farge.
> En fasade bør ha 3-5 farger: hovedfarge, aksentfarger og kontrastfarger
> Detaljer og bygningsdeler kan med fordel fargesettes, 
   og komplementere hovedfarge
> Bruk farger på detaljer, vinduer, gerikter og for å markere innganger. 
> Ved mye kulør i fargen, må den dempes med mer sorthet. For at fargene ikke skal
    bli for kraftige; velg en farge som har mer sorthet enn kulør , bortsett fra gultoner.
> For å unngå at byen blir fargeløs, skal helt nøytrale farger unngås: 
    Minimum 5-10% kulørthet på hovedfasader.
> For større bygninger og områder bør det lages en egen fargepalett for 
    bygningen eller det området som skal fargesettes.
> Store bygningsvolumer bør være lyse, med en noe lavere kulørthet, men allikevel       
    ikke helt hvite, sorte eller i den neutrale gråskalaen.

Fra fargeprøve til oppstrøk 

>Farger ute i dagslys oppfattes mer blålige enn på en liten fargeprøve. 
>Velg en farge med mer gult i enn du først tenker.
>Fargen blir lysere og noe mer fargesterk når den males opp på en fasade utendørs. 
Velg derfor en mer dempet (mindre kulør) og litt mørkere farge på en fasade enn det 
man kanskje ser for seg. 

Rehabilitering bør følge historiske prinsipper

For kulturhistorisk bebyggelse skal man vurdere tilbakeføring. Der man ikke kjenner 
originalfargen, kan man gjøre en skrapeprøve og finne de historiske fargene. Ulike 
tidsperioder er preget av forskjellige farger og fargekombinasjoner. 
Det viktigste er å finne en farge som står godt sammen med sine omgivelser.



Fargeregistrering

Østregate 61 Østregate 53 Østregate 54 

(Frimurerlogen)

Parkgata 22 Parkgata 16
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Fasade: S 2020 - Y30R
Vindu: S 0502 - Y 
Gerikter: S 3020 - Y60R
Sokkel: S 3020 - Y60R
Gammel farge: S 4020-R90B

Fasade: S 1030 - Y20R
Vindu: S 0502 - Y
Dør: S 3010 - G40Y
Sokkel: S 4500 - N

Fasade: S 0907 - Y10R
Gerikter: S 4030 - Y20R
Vindu: S 0502 - Y
Sokkel: S 1510 - Y80R
Detalj sokkel: S 7020 - Y70R

Fasade: S 2010 - G90Y
Gerikter: S 2020 - G80Y
Vindu: S 8005 - B20G
Grunnmur: S 2020 - G80Y
Dør:  S 7020 - Y70R

Fasade: S 1510 - Y30R
Vindu: S 3050 - Y80R
Detaljer: S 2030 - Y30R
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Parkgata 31

Fasade: S 0515 - Y20R
Vindu: S 0502 - Y
Grunnmur: S 3000 - N
Detaljer:  S 5020 - Y80R

Parkgata 35

Fasade: S 3040 - Y70R
Vindu: S 4010 - B50G
Element: S 4020 - R70B

Fasade: S 2020 - Y30R
Vindu: S 4010 - B50G
Rekkverk: S 6030 - B50G
Element: S 4020 - R70B
Dør: S 6010 - B10G

Parkgata 33 Torggata 12

Fasade: S 0507 - Y40R
Gerikter: S
Vindu: S 3060 - Y70R

BAKGÅRD

Torggata 11

(Glitnegården)

Fasade: S 2030 - Y40R
Vindu: S 7502 - Y
Bakgård: S 4030 - Y50R
Dør:  S 6020 - B70G



Parkgata 13
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Fasade:  S 0507 - Y40R
Vindu:  S 6020 - B
Fasadeelement:   S 4020 - Y

Grønnegata 23

Fasade: S 4040 - Y90R
Gerikter: S 4020 - B50G
Vindu: S 1005 - Y10R

Grønnegata 32

Fasade: S 1010 - Y40R
Vindu: S 5005 - B50G

BAKGÅRD:
Fasade: S 6020 - Y80R
Vinduer: S 0500 - N
Dør: S 6020 - R90B

Torggata 24

Fasade: S 3130 - Y30R
Vindu: S 4050 - Y80R

Dør/Vindu 1. et.:
 S 6020 - G30Y
Gammel farge: S 4020-R90B

Grønnegata 47 og 49

Fasade: S 1010 - Y30R
Vindu: S 4050 - Y80R
Detaljer: S 3030 - Y40R
Sokkel: S 3000 - N
Grunnmur: S 4500 - N
Farge ved innrtukket inngang:
S 5030 - B10G
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Haakons gate 44

Fasade: S 1515 - Y80R
Vindu: S 5040 - Y80R
Detaljer:  S 2005 - Y10R

Sverres gate 55

Fasade: S 4040 - Y90R
Vindu: S 0603 - Y20R

Gammel farge: S 3040 - Y20R

P. Sandviks gate 31

Fasade: S 2040 - Y10R
Vindu: S 0502 - Y
Sokkel: S 3000 - N
Dør: S 9000 - N

Sverres gate 54

Fasade:     S 1010 - Y90R
Fasadefelter: S 2005 - G90Y
Vindu:     S 5040 - Y80R

Østregate 1

Fasade: S 1505 - Y10R
Sokkel: S 5020 - Y30R
Vindu: S 1505 - Y10R
Detaljer: S 5020 - Y30R
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Håkons gate 15 

(Gullkorn)

Fasade: S 3030 - Y70R
Vindu: S 8005 - Y20R

Håkons gate 15 

(Gullkorn)

Fasade: S 2030 - Y20R
Vindu: S 8005 - Y20R

Strandgata 35 

Fasade: S 2040 - Y20R
Vindu: S 8005 - Y80R

Torggata 82

Fasade: S 1510 - Y90R
Sokkel: S 1502 - R
Vindu: S 0502 - Y

Strandgata 51

Fasade: S 3010 - G10Y
Vindu: S 0603 - Y20R
Dør: S 6030 - Y80R
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Strandgata 53

Fasade: S 1020 - Y30R
Gerikter: S
Vindu: S
Detaljer: S 5030 - Y80R
Sokkel: S 3502 - Y

Bekkegata 65

Fasade: S 1020 - Y20R
Vindu: S 4010 - G10Y
Detaljer:  S 2005 -Y20R

Strandgata 65

Fasade: S 2005 - Y10R
Vindu: S 5030 - Y90R
Grunnmur: S 3005 - G80Y

Torggata 82

Fasade: S 3010 - Y10R
Vindu: S 5020 - G90Y

Torggata 32

Fasade: S 3010 - R80B
Sokkel: S 7020 - B30G
Vindu: S 9010 - R90B
Detaljer: S 3010 - B80G (grønn)
 S 3020 - Y30R (gul)
 S 3030 - Y40R (rød)
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Torggata 34

Fasade: S 7010 - G90Y
Vindu: S 3010 - Y40R
Dør: S 6010 - Y70R

Torggata 36

Fasade: S 1002 - Y
Grunnmur: S 6500 - N
Vindu: S 7020 - B50G
Detaljer: S 0502 - R

Grønnegata 52

Fasade: S 0520 - Y20R
Vindu: S 0502 - Y

Torggata 41

Fasade: S 3040 - Y60R
Vindu: S 0502 - R
Detaljer: S 4020 - Y60R
Sokkel: S 7000 - N

Torggata 43

Fasade: S 1020 -Y30R
Sokkel: S 6502 - G
Vindu: S 0500 - N
Detaljer: S 4500 - N 
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Folkestads gate 22

Fasade: S 1020 - Y20R
Sokkel: S 4010 - G30Y
Detaljer: S 8010 - B90G

Torggata 42

Fasade: S 0500 - N
Vinduer: S 0804 - R50B
Sokkel: S 7005 - Y20R

Torggata 46

Fasade: S 1002 - Y50R
Sokkel S 3010 - Y20R
Detaljer: S 6010 - B90G
Vinduer: S 8010 - B90G

Torggata 52

Fasade: S 2010 - Y50R
Vindu: S 1002 - G50Y
Sokkel: S 7502 - Y

Torggata 54

Fasade: S 0515 - Y20R
Dør: S 8500 - N
Sokkel: S 1002 - Y 
Vinduer: S 0300 - N
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Sverres gate 22

Fasade: S 6020 - Y90R
Sokkel: S 2030 - Y40R
Vindu: S 5010 - B90G

Torggata 51

Fasade: S 5010 - B90G
Sokkel: S 2030 - Y40R
Vindu: S 1005 - Y10R
Gerikter: S 4040 - Y70R
Dør: S 8005 - G20Y

Torggata 53

Fasade: S 5030 - Y90R
Vindu: S 1005 - Y
Gerikter: S 4005 - G50Y
Detaljer: S 5010 - G30Y
Sokkel: S 1005 - R50B 
Dør: S 7010 - B50G
Gerikter: S 3010 - Y90R

Torggata 55

Fasade: S 3040 - Y40R
Sokkel: S 6005 - Y20R
Vindu: S 4040 - Y70R
Gerikter: S 1002 - Y 
Detaljer: S 1002 - Y

Seminargata 13

Fasade: S 3005 - Y50R
Vindu: S 4040 - Y70R
Gerikter:  S 3030 - Y50R
Dør: S 5000 - N
Grunnmur: S 6005 - R50B
Detaljer:  S 3030 - Y50R
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Torggata 63

Fasade: S 1505 - G90Y
Grunnmur: S 3502 - Y
Vindu: S 1000 - N
Detaljer: S 1502 - Y

Torggata 71

Fasade: S 3010 - R80B
Vindu: S 4040 - Y80R
Detaljer: S 3502 -Y
Bakgård: S 4010 - G30Y

Torggata 73

Fasade: S 2030 - Y20R
Vindu: S 7000 - N/ grønn
Mur: Rød tegl
Detaljer:  S 1002-Y50R

Torggata 72

Fasade: S 3010 - Y90R (tegl)
Sokkel: S 5502 - R
Vindu: S 1000 - N
Gerikter: S 2002 - N
Detaljer: S 1050 - Y20R (gul)
 S 2060 - R80B (blå)
 S 3040 - G10Y (grønn)

Torggata 74

Fasade: S 4030 - Y80R (tegl)
Vindu: S 4005 - R80B
 S 3030 - Y10R
Dør: S 7005 - R50B
Detaljer: S 4000 - N
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Torggata 76

Fasade: S 1020 - Y20R
Vindu: S 6020 - Y30R
Detaljer: S 2030 - Y20R

Torggata 83

Fasade: S 3030 - Y80R (tegl)
Detaljer: S 2002 - Y
Vinduer: S 7005 - Y20R
Sokkel: S 2002 - Y

Grønnegata 101

Fasade: S 4550 - Y70R
 S 5030 - Y90R
Vindu: S 0502 - Y
Gerikter: S 3050 - Y20R
Bakgård: S7010 - Y50R
Dør:  S 6530 -Y20R

BAKGÅRD

Grønnegata 97

Fasade: S 3040 - Y10R
Vindu: S 0500 - N
Gerikter: S 7010 - G30Y 
Detaljer: S 7010 - G30Y

BAKGÅRD

Grønnegata 95

Fasade: S 5030 - Y80R
Vindu: S 2040 - Y30R
Gerikter: S 7010 - B70G
Detaljer: S 7010 - B70G
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Grønnegate 93

Fasade: S 7010 - G10Y
Vindu: S 0300 - N

Grønnegata 61

Fasade: S 0510 - Y
Vindu: S 0502 - Y
Detaljer: S 4030 - Y70R
Grunnmur: S 4030 - Y70R
Bakgård: S 1010 - Y70R

Midtbyen park

Fasade: S 0507 - Y40R
 S 2500 - N
Vindu: S 0502 - Y

Skolegata 4

Fasade: S 1005 - G30Y
Vindu: S 3502 - B
Detaljer: S 2005 - B80G

Folkestads gate 24 B

Fasade: S 4005 - G20Y
Vinduer: S 7000 - N
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Horns gate 24

Fasade: S 0520 - Y20R
Vindu: S 0502 - Y
Detaljer: S 0502 - Y

Ole Bullsgate 9

Fasade: S 2030 - Y60R
Vindu: S 7000 - N
Grunnmur: S 4005 - G80Y
Detaljer:  S 1505 - Y10R

Ole Bulls gate 10

Fasade: S 1020 - Y10R
Vindu: S 0502 - Y
Detaljer: S 0502 - Y
Grunnmur: S 5010 - R90B

Horns gate 26

Fasade: S 2020 - Y20R
Vindu: S 8005 - Y20R

Horns gate 14

Fasade: S 4030 - Y70R
Vindu: S 7005 - Y50R
Detaljer: S 3005 - Y50R
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Fasade: S 1015 - Y30R
Vindu: S 7010 - G30Y
Detaljer: S 3030 - Y60R
 S 5030 - Y90R
Grunnmur: S 4010 - R90B

Ole Bulls gate 12 Folkestads gate 22

Fasade: S 3010 - G80Y
Vindu: S 4040 - Y80R
Detaljer: S 3502 -Y
Bakgård: S 4010 - G30Y

BAKGÅRD

Ole Bulls gate 25

Fasade: S 4550 - Y80R
Detaljer: S 3005 - G80Y
Vinduer: S 0502 - Y
Sokkel: S 4500 - S

Ole Bulls gate 23

Fasade: S 3040 - Y10R
Vinduer: S 0502 - Y

Folkestads gate 15

Fasade: S 1505 - G90Y
Grunnmur: S 3040 - Y90R
Vindu: S 4040 - Y80R
Detaljer: S 3040 - Y90R
Bakgård: S7010 - Y50R

BAKGÅRD



Fargeveileder Hamar > 50 <

Sverdrups gate 42Enggata 66Enggata 64St. Olavs gate 34St. Olavs gate 32

Fasade: S 6010 - G30Y
Vindu: S 2005 - Y10R
Detaljer: S 2005 - Y10R

Fasade: S 4040 - Y80R
Vindu: S 0500 - N

Fasade: S 5020 - Y90R
Vindu: S 0500 - N

Fasade: S 3010 - R90B
Vindu: S 0500 - N

Fasade: S 1030 - Y30R
Vindu: S 0500 - N
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Sverdrups gate 36

Fasade: S 6020 - Y90R
Detaljer: S 7010 - G50Y
Vindu: S 2050 - Y20R

Enggata 61

Fasade: S 5040 - Y80R
Vindu: S 0500 - N

Midtbyen skole Kronborgvegen 4

Fasade: S 2005 - Y10R
Vindu: S 0502 - Y

Horns gate 13

Fasade: S 0520 - Y20R
Vindu: S 7000 - N
Detaljer:  S 4500 - N
Sokkel:  S 4500 - N

Fasade: S 4005 - G80Y
Sokkelet.: S 3502 - Y
Vindu: S 0502 - Y
Detaljer: S 0502 - Y
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Begreper som er brukt i veilederen

Aksentfarge  Aksentfargene er i harmoni med hovedfargen, enten ved nyanselikhet eller  
   samme farge i ulike nyanser. 

Egenfarge  Materialets eller overflatens farge

Fasadefarge  Fargen på en bygnings yttervegger 

Fargeintensitet  Hvor fargesterk en farge er 

Fargemetning  Hvor mettet eller fargesterk en farge er

Fargenyanse   Samme farge med ulik sorthet og hvithet

Fargesirkel  En oppstilling av primær- eller elementærfargene i en sirkel som viser ulike 
   kulørtoner

Fargetone  Nyanse av en farge, hvor lys eller mørk en farge er

Fargetriangel  En farge satt opp i et triangel som viser mengde sorthet/lyshet og   
   kulørthet

Kalde farger  De kortbølgede fargene som blå og grønn

Komplementærfarge Farger som står ovenfor hverandre i fargesirkelen

Kontrastfarge  Fargen på motsatt side i fargesirkelen, f.eks rød-grønn eller lilla-gul

Kulørthet   Hvor fargesterk en farge er

Lik kulørtone  Samme plassering i fargesirkelen

Monokrom  Ensfarget

Nyanselikhet  Farger med samme sorthet og hvithet, men ulike kulører (farger) 

Nøytral farge  Uten kulørthet (fargeløs), hvit, grå, sort

Opplevd farge  Den fargen vi oppfatter

Polykrom   Mangefarget/ fargerik

Varme farger  De langbølgede fargene som rød, gul og brun

Begreper
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Fargespekteret: lysbølgenes fargebrytning

Kalde farger                 Varme fargerKontrastfarger/ Komplementærfarger

Fargetriangel

Fargestyrke/kulørthet

S
orthet



96834b

S 6010 - G30Y

S 4010 - G30Y

S 2005 - G20Y

S 3040 - Y10R

S 2010 - G70Y

S 4030 - Y20R

S2010 - Y50R

S 5020 - Y90R

S 5040 - Y80R

S 5030 - Y90R

S 2010 - B10G

S 2005 - B80G

S 6005 - R80B

S 5030 - Y80R

S 3020 - Y50R

S 4040 - Y70R

S 4030 - Y50R

S 5020 - Y50R

S 2005 - G40Y

S 6020 - Y90RS 4550 - Y70R

S 0907 - Y10R

S 2010 - G90Y

S 3010 - G10Y

S 2030 - Y10R

S 0510 - Y

S 1020 - Y10RS 2010 - G80Y

S 3010 - Y10R

S 1030 - Y20R

S 0507 - Y40R

S 2030 - Y20R

S 1020 - Y20R

S 1515 - Y80R

S 0520 -Y20R

S 4040 - Y90R

S 3010 - R80B

S 3030 - Y70R

S 2030 - Y40R

S 1010 - Y30R

S 2020 - Y30R

S 1015 - Y30R

S 3040 - Y40R

S 3030 - Y20R

S 2010 - R80B

S 1005 - G30Y S 1505 - G90Y

S 1015 - Y20R

S 4005 - G80Y

S 3010 - G80YS4010 - R90B

S 4040 - Y80R

S 3030 - Y60R

S 1010 - Y40R

S 2020 - Y40R

S 1010 -Y70R

S 1020 - Y30R

S 1510 - Y30R

S 1510 -Y90R

S 2040 - Y20R


