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INTRODUKSJON

Terrassen ble kjøpt av Lillehammer kommune i 2014 etter 
å ha ligget mer eller mindre ubrukt siden begynnelsen av 
1990-tallet. Kommunen ønsker å utvikle Terrassen og Brupar-
ken til det beste for byen, og sørge for at områdets potensiale 
utnyttes til det fulle. 

Terrassen er ikke spesielt behandlet i kommuneplanens areal-
del av 2012. Området er markert med «sentrumsformål», i lik-
het med resten av sentrum. I reguleringsplanen for sentrum 
av 2010 er Terrassen-området regulert til forretningsformål. 
Kommunen har til hensikt å omregulere dette til friområde.

Terrassen og Bruparken er viktige, sentrale byrom som bør 
ses i sammenheng med et større geografisk område; Lilletor-
get, Mesnavassdraget nedstrøms med gangmulighet ned til 
Strandtorget og til Lurhaugen - Busmoen. 

På bakgrunn av dette bestilte kommunen en mulighetsana-
lyse for utviklingen av området som et offentlig rom. Denne 
analysen ble utarbeidet av Studio Oslo Landskapsarkitekter 
(SOLA) og Miljøpsykologimiljøet ved daværende Høgskolen i 
Lillehammer (HiL). 

Arbeidet ble basert på en bred brukermedvirkningsprosess, 
med innspill fra miljøpsykologi og landskapsarkitektur. 
Analysen presenterte ulike ideer om tiltak og aktiviteter, samt 
konseptskisser for ulike scenarier og anbefalinger for det vide-
re arbeidet. Mulighetsstudien la grunnlag for å utforme regu-
leringsmessige rammer for utvikling av området.

Analysen ble levert i desember 2016.

Terrassen er utpekt som fase 1 i utviklingen av prosjektområ-
det. Som grunnlag for den videre prosessen, ble SOLA fore-
spurt om å videreføre mulighetsstudien, for å utvikle mer kon-
krete skisser for selve Terrassen og tilgrensende områder mot 
Lilletorget/Gågata og Elvegata.

Videreføringen av mulighetsstudien skal gi grunnlag for detal-
jprosjektering, anbudsgrunnlag, sanering og gjennomføring. 
Foreløpig kostnadsoverslag gir grunnlag for vurdering av vide-
re planlegging og finansiering av prosjektet.
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Terrassen — 2016
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OPPDRAGET    
 
Videreføringen av mulighetsstudiet tar utgangspunkt i det 
anbefalte scenariet fra mulighetsstudien, «sentrumsall-
menningen».

Lillehammer kommune ønsker en videreutvikling og kon-
kretisering av dette scenariet. Materialet skal brukes om 
grunnlag for detaljprosjektet og bevilgning av midler, samt-
grunnlag til anbud på sanering av eksisterende bygnings-
masse. I tilleggsbestillingen ønskes det en videreutvikling 
av sentrumsallmenningen, som resulterer i skisser som 
utforsker ulikt program og organisering for Terrassen og 
elvekrysning. 

I oppdraget ønskes det vurderinger på ulike forhold, slik 
som innarbeidelse av program og aktiviteter fra øvrige 
scenarier i mulighetsstudie, innspill fra næringslivsaktører, 
adkomst til området inkludert kotesetting av nivåer og av-
klaring av ramper og trappeadkomst, trafikale konsekven-
ser i området, integrering av Terrassen i en sammenheng-
ende elvepark langs Mesnaelva, materialbruk samt drift og 
adkomst for varelevering.

I tillegg ønskes det en nærmere vurdering knyttet til tek-
niske forhold slik som innspill til omfang av sanering/riving 
av kondemnabel bygningsmasse, avklaring av teknisk in-
frastruktur for detaljprosjektet, sikkerhet for flom og fun-
damentering av gangforbindelser ved og over Mesnaelva, 
enkelt kostnadsestimat for de ulike alternative løsningene, 
samt kulturhistoriske verdier.

I prosjektet anbefales det i tillegg å inkludere en oppgra-
dering av Elvegata. Dette fordi det foreligger planer om en 
endring i kjøremønsteret som gir store muligheter for en 
bedre integrasjon med Terrassenområdet. En slik integra-
sjon vil gi betydelige økte muligheter og kvaliteter både for 
Terrassen og Elvegata, i tillegg til at en samtidig oppgrade-
ring vil gi kostnadsmessige synergieffekter.
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 BRUPARKEN 
  TERRASSEN  

  MESNAELVA    LILLETORGET  

 GÅGATA 

OMRÅDET    

Området strekker seg inn i hjertet av sentrum og bidrar 
med naturkvaliteter man ofte ikke finner i bykjerner. Selv 
om området er lite brukt og fungerer som en barriere i dag, 
er potensialet stort.

Elvekorridoren rundt Mesna også utenfor dette prosjektets 
grenser er viktig å ta i betraktning. Terrassen og Bruparken 
kan - og bør - være første steg på veien mot en sammen-
hengende elvepark fra marka til Mjøsa. Mesnaelva gjen-
nom bykjernen er i dag bortgjemt og lite brukt, men har et 
stort potensiale og med flotte naturkvaliteter og en viktig 
kulturhistorisk verdi.
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EN BYALLMENNING    
Det anbefales at Terrassen og Bruparken danner grunnlaget 
for en allmenning som strekker seg langs Mesnaelva fra Lille-
torget og Storgata, ned til jernbanen - en blå-grønn kile inn i 
bykjernen.

Et byrom som strekker seg langs elven fra Mesnasenteret 
og Elvegata gjennom Lilletorget og videre ned i Terrassen og 
Bruparken vil virkelig kunne bli byens tyngdepunkt og viktigste 
offentlige rom. Her vil man kunne få et område med varierte 
opplevelser fra by og handel til natur, kultur og historie med 
elva i fokus. 

Det anbefales å fokusere på naturkvalitetene i området og ut-
nytte potensialet som et urbant by- og rekreasjonsrom som 
kan binde sammen ulike deler av sentrum og nye utbyggings-
områder. 

Som et komplementerende tilbud til Gågatas mer urbane at-
mosfære kan området bidra til å løfte frem Lillehammers na-
tur- og idrettsidentitet, og danne grunnlaget for en økning i 
variasjon, attraktivitet og aktivitet i sentrumsområdet. Det bør 
legges til grunn at området skal være åpent og tilgjengelig for 
alle, og være et fellesrom for hele byen.

STARTEN PÅ EN ELVEPARK    
Som et første steg å foredle potensialet som ligger i elvekorri-
doren bør Terrassen og Bruparken anses som grunnsteinen  i 
utviklingen av en sammenhengende elvepark fra Marka gjen-
nom sentrum og ned til Mjøsa, og en forlengelse av «byallmen-
ningen» i begge retninger for å knyte sammen ikke bare sen-
trum, men hele byen.

Mesnaelva og den sentrale plasseringen er dette områdets to 
største styrker og potensialer. Det blir viktig å fokusere videre 
utvikling på å styrke sammenhengene langs elva og mot byen 
for øvrig, slik at området utnytter det fulle potensialet som et 
strategisk punkt langs elven, midt i sentrum. 

Her kan man både åpne for nye opplevelser av elven, gjenopp-
finne byens forhold til den, og inspirere til videre utforskning av 
elven andre steder langs korridoren. Herfra kan man gi infor-
masjon og oppfordre til videre oppdagelse av elvekorridoren, 
slik den fremstår i dag, hva slags kvaliteter man finner, og his-
torien - hva den har betydd for byen og dens utvikling.
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SENTRUMSALLMENNINGEN    

På grunnlag av de funnene som ble gjort i brukermedvirknin-
gen, den fysiske analysen og de øvrige innspillene som kom i 
løpet av mulighetsstudien, ble «Sentrumsallmenningen» an-
befalt som det grunnleggende konseptet for den videre pro-
sessen.

Områdets plassering sentralt i byen, tett inntil både Storgata 
og Lilletorget, elvens posisjon som viktig kulturhistorisk ele-
ment i utviklingen av byen, og potensialet som finnes for å 
skape et flott, urbant byrom med unike naturkvaliteter midt i 
sentrum taler for dette scenariet. 

Samtidig som elven integreres i sentrum vil det gi et sårt til-
trengt løft for Lilletorget og skape en destinasjon i den lang-
strakte Storgata, og potensielt bli en magnet for byliv og urban 
rekreasjon i sentrum. Om man lykkes vil man også ha mulig-
heten til å binde sammen og aktivisere deler av sentrum som 
i dag fremstår som lite brukt.

Samtidig kan elementer og prioriteringer fra de øvrige scenari-
ene også bidra til å bygge opp under et aktivt og urbant byrom 
og være aktuelle å innarbeide i konseptet om dette skal vise 
seg å være ønsket i den videre prosessen.

Det bør legges til rette for byliv og opphold gjennom oppar-
beidelse av torg og parkområder med gode møteplasser. 
Formålet er å skape en urban byallmenning hvor man fremhe-
ver elven i byen og gir muligheter for et levende område med 
eksempelvis en byscene for varierte arrangementer, serve-
ring gjennom en mindre kafépaviljong, opphold, lett turgåing i 
grønne og urbane omgivelser. 

Kunst og kultur blir viktige innslag gjennom f.eks. konserter, 
en paviljong for kunstutstillinger, samt kunstinstallasjoner i 
området.

Dette scenarioet medfører en lett urbanisering av hele om-
rådet, hvor byen og naturen blandes på en spennende måte, 
som en slags markering av at denne delen av elvekorridoren 
er midt i byen.

De eksisterende serveringsstedene rundt området får lov til 
å bryte ut av byggene sine med serveringsområder utendørs.

Forutsetninger for å skape en sentrumsallmenning som 
initierer og integrerer elveparken i en byallmening: 

—Skape god kontakt med byen rundt og gode 
overganger fra Lilletorget/Gågata og Elvegata

—Skape et fellesrom for opphold og rekreasjon i byen

—Legge til rette for kunst, kultur og arrangementer

—Fremheve naturkvalitetene og -opplevelsene i sentrum

—Skape god kontakt med elva og dens forskjellige 
kvaliteter, som vannspeilet, fossen og elveløpet

—Etablere utgangpunktet for en sammenhengende 
elvevandring

—Etablere oppholds- og møtesteder som fremhever 
kvalitene i elvekorridoren
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Idéskisse for en mulig sentrumsallmenning 
—fra mulighetsstudiet
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Terrassen bærer preg av å være gammel og å ha stått 
ubrukt over lengre tid. Ifølge en byggeteknisk rapport utar-
beidet av Sweco i 2008, fremstår Terrassen nedslitt og med 
omfattende skader på betongkonstruksjonene i det meste 
av bygningsmassen.

Stålsøylene som holder deler av dekkekonstruksjonen 
oppe er angrepet av rust. I tillegg er det tegn på at flere av 
fundamentene har manglende bæreevne.

Steinmuren mot Mesnaelva ser ut til å være i god stand, 
men trenger nærmere undersøkelser i forhold til hvilken 
bruk som kommer i Terrassen.

Rapporten konkluderer med at det er betydelige skader og 
vesentlig risiko for lokale sammenbrudd ved økt belastning. 
Dette medfører en risiko for å oppholde seg der i dag. Disse 
skadene er mulige å reparere, men dette er kostbart, og 
med det skadeomfanget man ser her vil det være dyrere 
enn å gjenoppbygge de aktuelle delene.

TERRASSEN

Grunnmuren  
som er regulert til vern

Konstruksjoner som må  
rehabiliteres eller fjernes

Bilder fra: Terrassen - Byggeteknisk rapport 
Sweco AS for Dagfinn Holsether

DAGENS TILSTAND
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Storgata
REGULERT BORT

M
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VERNET

VERNET
SKADDE KONSTRUKSJONER

Eksisterende næringsbygg 
Regulert bort

Grunnmuren til Terrassen 
Verneverdig

Konstruksjonene i Terrassen 
I dårlig forfatning

Møllestua 
Vernet
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Illustrasjon: Fra Byutvikling 2044 
(Lillehammer kommune, et. al., 2016)

KONTEKST

10-MINUTTERSBYEN    

Lillehammer kommune vedtok i 2016 strategidokumentet 
«Byutvikling 2044», utarbeidet i samarbeid med Oppland 
fylkeskommune, Statens vegvesen og Lillehammer næ-
ringsforening. Målet med prosjektet var å etablere et felles 
kunnskapsgrunnlag og strategier om langsiktig utvikling av 
Lillehammer by med en tidshorisont for prosjektet til 2044.

Strategidokumentet gir føringer for kommende revisjon av 
kommuneplanens arealdel, innspill til handlingsprogram 
for nasjonal transportplan, videreutvikling av områdepla-
ner og revisjon av kommunedelplan for trafikk og transport.
Strategidokumentet gir en visjon for framtidig utvikling for 
10-minuttersbyen – den levende og kompakte byen der det 
viktigste kan nås innen 10 minutter (fra Storgata og Skyssta-
sjonen). (Lillehammer kommune, et. al., 2016). Et vesentlig 
poeng i «Byutvikling 2044» har vært fortetting relatert til re-
dusert transportbehov. 

Planlegging for en tettere konsentrasjon av arbeidsplasser 
og boliger i de sentrale byområdene er et godt prinsipp.
Dette er allikevel ikke nok i seg selv. 10-minuttersbyen og 
formingen av gode, tette byområder er en krevende øvelse. 
Tett og trang by, uten de kvalitetene i byens fellesrom en 
slik utvikling krever vil kunne gjøre byen mindre – ikke mer 
– attraktiv.

En kvalitativ forståelse av 10-minuttersbyen – eller nær-
hetsbyen – innebærer et bredt fokus hvor byens kvaliteter 
og hverdagslivsperspektivet for alle byens innbyggere er et 
særlig hensyn.

I en fortetting av den sentrale bykjernen for å oppnå må-
lene med 10-minuttersbyen vil attraktive by- og parkrom 
være ekstremt viktig for å oppnå gode bo- og bymiljø. Det 
er derfor viktig å satse sterkt på en velykket oppgradering 
av Terrassen og Bruparken, slik at disse områdene kan 
være til glede både for nåværende og fremtidige sentrums-
beboere og besøkende.
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Foreløpig skisse for mulig utbygging
Ekberg Lous Arkitekter/Anniken Fische

UTBYGGING VED MØLLA HOTELL    

Eierne av Mølla Hotel har lansert foreløpige planer for tom-
ten rett vest for eksisterende hotell, hvor det er foreslått ny 
utbygging med leiligheter og næring i de nederste etasjene.

Et nytt bygg med aktivisering av 1. etasje vil kunne bidra til 
byliv og aktivitet i Terrassen, med aktive førsteetasjer. Sam-
tidig vil et nybygg her kunne bli et find bindeledd mellom 
Terrassen og Mølla hotell.

I følge de foreløpige skissen dannes det et intimt og kom-
fortabelt byrom mellom Møllestua og det foreslåtte bygget. 
Utvikling på denne tomta vil samtidig bidra til å aktualisere 
Møllestua og bidra til en revitalisering her.

TURIST- OG ARRANGEMENTSBYEN  
Lillehammer er en kultur og idrettsby med mange arrange-
menter, som tiltrekker seg både lokale og tilreisende. Sam-
tidig er byen en turistby, med mange besøkende gjennom 
året.

En tilrettelegging for å få mer av den aktiviteten som skjer 
i byens idretts- og kulturliv ut i byrommene vil kunne være 
et svært positivt bidrag til byens identitet og byliv. Dette vil 
også bidra til en mer attraktiv by ovenfor øvrige turister og 
besøkende gjennom at byen fremstår som mer levende og 
pulserende. 

Samtidig er gode byroms og naturopplevelser noe turister 
setter stor pris på. Å kunne tilby en unik blanding av dette 
midt i sentrum og i umiddelbar nærhet til flere av byens 
hoteller vil være en attraksjon i seg selv. Kombinert med en 
elvepark som gir tilgang til byens tidligere hovedpulsåre og 
dens mange bynære landskapsopplevelser og historiske re-
feranser Terrassen ha et stort potensiale til (igjen) å styrke 
tilbudet til turister på jakt etter unike opplevelser, og byen 
som reisemål.

Det er vår mening at byen bør utvikle Mesnakorridoren til 
en levende bypark med en kombinasjon av natur, byliv, kul-
tur, idrett og historie som har potensiale til å bli en unik 
destinasjon. Terrassen vil være det første steget i en slik 
satsing.

STENGING AV ELVEGATA    

Lillehammer kommune har besluttet å stenge Elvegata for 
gjennomkjøring ved Møllestua, og vil bare tillate  adkomst 
for varelevering, brannbil og gjennomgjøring for busser 
som skal til og fra hotellet. Dette gir nye muligheter for ut-
forming og arealfordeling, og vil kunne føre til en ny bruk 
av gatene.

Shared space skaper et menneskevennlig byrom som sam-
tidig er tilgjengelig for buss og varelevering når nødvendig. 
Dette kan gi en bedre overgang mot Terrassen, og en ny 
situasjon for hotellet, som ønsker å åpne opp hovedingan-
gen mot Terrassen på nytt.

En stenging av Elvegata for gjennomkjøring er lagt til grunn 
for forslagene i denne rapporten, og arealet som frigjøres 
benyttes i alle skisseforslagene da dette gir mye større mu-
ligheter for området.
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FASE 1 
—MULIGE RETNINGER

Denne fasen innebar en utforskning av alternative utfor-
mingsprinsipper som best mulig ivaretar viktige hensyn og 
tilbyr løsninger på sentrale utfordringer som er kommet 
opp i løpet av prosessen med Terrassen og Bruparken.

Testing av hva som skjer om man drar i ulike retninger re-
sulterte i fire alternativer med forskjellige formål og kvali-
teter. 

En vurdering av de ulike styrkene og svakhetene i de for-
skjellige grepene dannet grunnlaget for et videre arbeidet 
mot et anbefalt scenarie.
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Alternativ 1—Bevaring
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Bevaring
Intimt rom
Formidling & Kunst

Urbant
Ulike, mindre rom 
som er vendt 
mot vannet 
og åpne mot byen
Grønne rammer

01 BEVARING    

Et alternativ hvor man forsøker å bevare så mye som mulig 
av de originale konstruksjonene, og undersøkelse av hva 
slags konsekvenser dette har for utformingen av stedet 
som helhet.

Den originale trappen restaurers og bevares, sammen med 
de to nedre nivåene i Terrassen. Konstruksjonen som hen-
ger på muren og over de nedre nivået rives for å åpne.

På det øvre torget skapes et intimt torg med store innslag 
av grønt, og sitteplasser vendt mot vannet.

Universell adkomst løses langs med Elvegata, som har slake 
stigningsforhold, før det rampes ned i skråningen fra Møl-
lestua. Adkosmt til det laveste nivåer er problematisk å løse 
grunnet plassbehov, men kan gjøres gjennom broforbin-
delser ut i parken og tilbake gjennom muren.

+ Store deler av Terrassen slik man kjenner den forblir, 
og viderefører områdets identitet og karakter

+ Det nedre nivået har en god god romlig karakter som 
defineres av den gamle muren

– Dårlig flyt fra Lilletorget/Gågata og Elvegata ned i 
Terrassen

– Vanskelig å tilpasse den eksisterende utformingen til 
nye funksjoner, eksempelvis amfi og scene

– Den eksisterende trappen låser høyden på det øvre 
torget og hindrer en nærmere kontakt med vannspeilet

– De eksisterende konstruksjonene er i dårlig forfatning 
og vil være kostbare å restaurere

– Universell tilkomst er vanskelig å oppnå til alle 
nivåene uten lange omveier

– For mye grønne flater og lite plass til andre funksjoner
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TERRASSEN    

Gjenbruk og bevaring av de romlige kvalitetene og eksis-
terende konstruksjoner.

Det nedre rommet er relativt innelukket og adskilt. Har po-
tensiale til å bli et fint sted for kunst og/eller formidling.

FORBILDER    
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FORBILDER    

DET ØVRE TORGET    

Opphold i ulike soner. Trapper og sittetrinn henvender seg 
mot vannet. Innslag av grønne kvaliteter med større be-
plantede flater og flere trær, som et motstykke til de mer 
harde overflatene i Gågata og på Lilletorget.
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Alternativ 2—Rom
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Amfi vendt mot
elverommet

Elvekorridoren
dras inn i byen
og skaper en portal
til elveparken

En rekke nivåer 
somskaper et amfi 
mot vannet

02 ROM    

Elvekorriodren dras inn i byen, og skaper tre definerte rom 
i Terrassen. Dette gir en god kontakt mellom byen og elve-
korridoren og skaper en fremskutt portal til elveparken 
langt opp i byen. Den grønne ”kilen” gir et friskt innslag av 
natur i en ellers ganske grå bykjerne, og elvestien strekker 
seg helt opp til Gågata, og er universelt utformet.

Med inndelingen i de tre rommene får man en god mulig-
het til å vende både det øvre torget og det nedre Terras-
sen-nivået mot elven og elvekorridoren for å skape ulike 
opplevelser.

Terrassen får et amfi som binder sammen Elvegata med 
det nedre nivået, og fokus mot elvekorridoren, mens det 
øvre torget trappes ned mot vannet og skaper en større 
åpenhet og bedre kontakt med vannspeilet.

+ Det skapes et definert og romslig amfi- og 
sceneområde som vil kunne fungere godt til 
arrangementer

+ Man får en god forbindelse mot naturkvaliteten i 
vannspeilet og elveparken

+ God overgang fra Elvegata til Terrassen

+ Elvekorridoren får en sterk fremtoning langt inn i 
bykjernen + Elvestien annonseres helt oppe i Gågata og 
gir enkel tilgang til urbane naturopplevelser

+ God overgang fra Gågata til vannspeilet, med gode 
oppholdsmuligheter

+ Store, fleksible terrasseringer på det øvre torget vil 
kunne gi plass til ulike funksjoner

– Dårlig flyt fra Lilletorget/Gågata ned i Terrassen

– Universell tilkomst løses på en god måte, men skaper 
store omveier for øvrig bevegelse

– Elvekorridorens innhogg bryter opp området, og gir 
dårlig sammenheng og kontakt med det nedre nivået

– Terrassens eksisterende karakter forsvinner
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TERRASSEN    

Den nedre delen av området gis en ny orientering, og ven-
des ut mot elvekorridoren. Dette skaper en god åpenhet og 
flyt mellom Elvegata, Terrassen og Elvekorridoren.

Amfiet og det lavere nivået vil fungere godt ved arrange-
menter og har gode scenemuligheter.

FORBILDER    
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ELVEKORRIDOREN INN    

Elvekorridoren trekkes inn i byen med et større grøntareal 
som for en skogskarakter. Elvevandringen trekkes inn i og 
gjennom skogsfeltet og helt opp i byen.
Bidrar til å vende Terrassen mot elvekorridoren og skaper 
tre ulike soner i området.
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FORBILDER    

TORG    

Torget henvender seg ut mot vanspeilet med en rekke nivå-
er som sammen skaper amfi. Slik får man flere og varierte 
oppholdsmuligheter, samt et lavere nivå som gir god kon-
takt med elva.
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Alternativ 3—Podium
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Podiet
Terrassen heves
til et fleksibelt rom
med god kontakt
mot elven

Platået
Urbant byrom 
med fokus mot 
vannspeilet

03 PODIUM    

Terrassen heves til et høyere nivå slik at man skaper et po-
dium hevet over muren. Dette gir et sammenhengende og 
fleksibelt rom, med sittekanter og utsikt som skaper god 
kontakt med elvekorridoren. Et mindre amfi legger til rette 
for arrangementer. Det øvre torget får en sammenheng-
ende utforming som et øvre platå, med innslag av grønne 
flater og trær mot Elvegata.

+ Podiet hever Terrassen og gir bedre sammenheng med 
byen forøvring

+ Podiet skaper god visuell kontakt med elvekorridoren

+ Det skapes et større, sammenhengende areal i 
Terrassen med god fleksibilitet og rom for funksjoner

+ Hevingen skaper mindre behov for trapper og ramper, 
som enkelt kan løses i overgangen fra det øvre torget

+ Det er god flyt og åpenhet fra Gågata til Terrassen

+ Hovedbevegelsen følger elva

+ Overgangen fra Elvegata kan gjøres med en kort og 
enkel trapp

+ Store, fleksibelt areal på det øvre torget vil kunne gi 
plass til ulike funksjoner

+ Gode sol og utsiktsforhold i amfiet

– Liten kapasitet ved arrangementer

– De store grønne flatene bryter i noen grad 
sammenhengeng mellom det øvre torget og Terrassen

– Terrassens eksisterende karakter forsvinner

– Den universell tilkomsten til broen er noe anstrengt

– Mye av opplevelsen av den gamle grunnmuren 
forsvinner

– Ingen økt kontakt med vannspeilet over fossen
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Alt. Rom—
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PODIET    

Terrassen heves og skaper et utadvendt rom gir god forbin-
delse med Elvegata og elverommet.

FORBILDER    
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ELVEPLATÅET    

Et øvre platå som møter vannspeilet over fossen og gir god 
kontakt mellom Gågata og elverommet.

FORBILDER    
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Alternativ 4—Bylandskap
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Mulig scene

Amfilandskap

Torg brutt ned
i ulike nivåer med
henvendelse mot
elvekorridoren

04 BYLANDSKAP    

Hele området brytes ned til et sammenhengende landskap 
hvor ulike nivåer og innslag av grønt veves sammen med 
oppholdssteder og rampeforbindelser. 

Øverst mot Lilletorget oppleves det som et torg, mens det 
sakte glir over i et amfilandskap med en mulig scene ne-
derst i Terrassen.

Den universelle utformingen er godt integrert som en del 
av landskapsopplevelsen og gir tilgang til alle de ulike ni-
våene.

+ Moderne og utradisjonell byromsutforming

+ Mange ulike rom og opplevelser

+ Amfi og scene med god kapasitet

+ Hovedbevegelsen langs vannet

+ Åpen forbindelse til Elvegata med både trapper og 
oppholdsmuligheter

+ Det øvre torget trappes ned mot elven, og det skapes 
et utsiktspunkt ut mot oversiden av fossen

– Broen ligger noe høyt, og kan skape problemer for 
videre gangforbindelse i parken

– De oppbrutte flatene kan gi lite plass til varierte 
funksjoner

– Den visuelle forbindelsen fra Gågata til det øvre torget, 
og videre ned til Terrassen er noe anstrengt

– Terrassens eksisterende karakter forsvinner

FORBILDER    
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05 MEDVIRKNING 
—IDÉWORKSHOP

MEDVIRKNINGSPROSESSEN    

I mulighetsstudien ble det gjennomført en bred bruker-
medvirkningsprosess som fikk avdekket folks ønsker og 
tanker om Terrassen og Bruparken på en god måte.

I videreutviklingen av skissene for Terrassen var det også 
ønskelig å få innspill på de mer detaljere utformingsalter-
nativene og viktige hensyn i forhold til utforming og funk-
sjoner.

I denne workshopen ble det invitert naboer, samt repre-
sentanter for sentrale brukerorganisasjoner og næringsliv.
Blant de fremmøtte deltagerne var det en overvekt av re-
presentanter for næringslivet.

I workshopen ble deltagerne presentert de fire ulike skis-
sene, og bedt om å kommentere hva de anså som viktig, 
vellykket og mindre vellykket.
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Hovedinnspillene kan oppsummeres som:

—Bedre kontakt med byen rundt - Terrassen oppleves 
litt ”langt nede og mørkt” i dag

—Det bør være god tilgjengelighet for alle

—Bør skje ting som trekker folk, f.eks arrangementer, 
lek, næring.

—Ønskes en gjennomgående forbindelse fra Gågata til 
Mølla hotell og Kirkegt, slik at det blir en naturlig del av 
byrommet

—Det bør være grønne kvaliteter, men ikke for mye 
slik at det deler opp området, skaper barrierer eller for 
store områder som ikke kan brukes.

—Viktig med bruk både sommer og vinter

—Tilrettelegging for lek

—God bevegelsesflyt gjennom hele området og til 
elveparken

—Identitet - ivareta Terrassens identitet både som 
industrihistorie og som møtested

—Scene med amfi for arrangementer med ca. 150 
personer

—Mulighet for pop-up-funksjoner
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FASE 2 
—ANBEFALT SCENARIO
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DET STORE BILDET    

Basert på erfaringene gjennom prosessen, vurderingene av 
de fire skissealternativene og tilbakemeldingene fra works-
hopen har vi kommet frem til en rekke viktige punkter som 
er legges til grunn i forslaget for utforming av området.

Møtested
Kan folks minner om stedet utnyttes til å skape et nytt Ter-
rassen med en visjon om å være enda mer spennende og 
viktigere enn det var? Terrassens suksess skyldtes mest 
sannsynelig ikke dens funksjon som serveringssted, men 
som møtested for byens (voksne) befolkning. 

Ved å gjenskape Terrassen som et offentlig byrom med va-
rierte møtesteder hvor det er plass til hele befolkningen, vil 
man kunne gjøre Terrassen til et enda viktigere møtested 
enn det var, for alle byens innbyggere og gjennom større 
deler av året.

Forbindelser & Tilgjengelighet
Åpenhet mot omkringligende by- og landskapsrom og sen-
trumsfunksjoner, og tilrettelegging for ulike aldersgrupper, 
turister og lignende, er viktig for å invitere nye og varierte 
grupper med brukere gjennom døgnet og ulike årstider

Offentlig tilgjengelig gjennom hele året.

Åpenhet og kontakt med Lilletorget/Gågata.

God overgang mot Nymosvingen/Elvegata.

Universell adkomst til Terrassen og videre til elveparken.

Tett kontakt med vannet, både i opphold og bevegelse. Det-
te vil bli starten på, og midpunktet i, en framtidig gjennom-
gående elvevandring som bør følge elva i størst mulig grad.

God forbindelse til elveparken. Terrassen vil være innfall-
sporten til den nye elveparken, og et viktig sentralt punkt i 
den. Dette bør signaliseres i Terrassen. En ny bro vil gi enkel 
tilgang til Bruparken og videre nedover Sorgendal.

Program og funksjoner
Fleksibilitet i utformingen som gir mulighet for arrangmen-
ter, som konserter, premieutdelinger, festivaler og lignen-
de.

Servering og bevertning bør legges tilrette for i eksisterende 
og ny bygningsmasse inntill Terrassen. Det bør arbeides 
med å aktivisere bygg og fasader som ikke utnyttes godt, 
og snu disse mot det nye byrommet. Nye bygningsvolum i 
prosjektområdet vil ha uheldige konsekvenser og være van-
skelig å integrere på en god måte.

Mulighet for øvrige servicefunksjoner som toalett og kiosk.

Tilrettelegging for barn.

Landskapsopplevelser
Terrassen kan gi økt kontakt mellom byen og et av dens 
viktigste landskapselementer, Mesnaelva. Samtidig kan for-
sterke et element ved sentrumsopplevelsen som er spesi-
elt for Lillehammer, nemlig siktorridorene til åsene på alle 
kanter.

Økt åpenhet og mange sitteplasser mot utsikten til elvekor-
ridoren og åsene på den andre siden, og de gode solforhol-
dene gjennom dagen.

Økt åpenhet mot og kontakt med Mesnaelva, både dam-
men over fossen og det ”villere” elveløpet nedenfor.
 
Gjennopdagelse av fossen som et viktig naturelement i 
byen, med økt tilgang og visuell kontakt. Utsiktspunkt og 
oppholdssted ved den nye broen vil gi en ny tilgang til opp-
levelsen av den.
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KONSEPT    

ET ØVRE TORG 

Integrerer Terrassen-området med Lilletorget, Gågata og 
Elvegata, og skaper en forbindelse mot vannspeilet. Torget 
trappes ned og skaper et amfi for å skape god visuell kon-
takt og fysisk nærhet til vannet. Bygulvet har et fall som føl-
ger Elvegata samtidig som universell tilgjengelighet sikres 
med 1:15 stigning til bunnen av amfiet. 

UTKIKKSPUNKT OVER FOSSEN
 
På hjørnet av torget skapes det et utkikkspunkt fra oversi-
den av fossen og amfiet, ut over elvekorridoren.

NY TRAPP OG AMFI 

En form for nytolkning av den gamle, formelle trappen i 
Terrassen, hvor man kan kjenne seg igjen i opplevelsen ved 
ankomst og oversikt. Amfiet er gitt en retning og plassering 
som samtidig gir gode solforhold gjennom dagen, utsikt 
over elveparken og åsene på andre siden av Lågen, gir mu-
lighet for å ha arrangementer av en viss størrelse og skaper 
størst mulig åpenhet mot Gågata. 

Hovedtrappen har fått en litt annen retning enn amfiet og 
skaper en ny akse som gir mer åpenhet mot Elvegata og en 
direkte forbindelseslinje både fra Elvegata og ned til Terras-
sen, samt fra Mølla og opp til Gågata.

TERRASSEN
 
Det nedre nivået, selve Terrassen heves til kote +189.5 for å 
skape et fleksibelt areal som kan være både parkrom og ha 
arrangementsmuligheter. Lavere nivåer enn dette gir store 
utfordringer med tilkomst og bruk.
Dette arealet vil kunne programmeres på mange forskjel-
lige måter og være fleksibelt i forhold til ulike ønsker om 
bruk over tid.

Fotavtrykket tar utgangspunktet i Terrassens opprinnelige 
form og dimensjon, mens terraseringene og nivåene opp-
over gir minner om de tidligere terrassene og ivaretar «ter-
rasse-karakteren».

Nivået på flaten er lagt slik at man får en lav brystning fra 
den gamle muren på ca OK +190, slik at man får kontakt 
med og opplevelsen av grunnmuren. Samtidig rammer den 
inn rommet visuelt.

UNIVERSELL TILGJENGELIGHET
 
Det fallende øvre torget med «brygga» mot vannspeilet gjø-
res tilgjengelig med en 1:15 stigning over torget langs plan-
tefeltene. Rampen fra Elvegata ved Møllestua gir kortest 
mulig nedramping til alle nivåene i Terrassen, og til broa 
over til utsiktspunktet ved fossen og elveparken. Rampens 
startpunkt gir enkel tilkomst både for besøkende fra Gå-
gata/Lilletorget og Nymosvingen/Kirkegata. I tillegg er stig-
ningen i Elvegata allerede 1:15, og man skaper utfordrin-
ger ved å trekke en parallell rampe inn i området. Bygulvet 
langs Elvegata er en integrert del av byrommet, og vi mener 
at universell tilkomst langs gata vil være en god løsning. 
Start og landingspunkter sammenfaller også med den nye 
trappen.

ELVEGATA

Foran Møllestua foreslår vi at snuplassen integreres som 
del av torgutforming med shared space på myke trafikan-
ters premisser, på samme måte som kjørepassasjen for 
buss og varelevering. Slik vil dette stedet fremstå som et 
byrom heller enn trafikkareal.

OVERGANG NYMOSVINGEN–TERRASSEN

Østsiden av Møllestua trappes ned for å skape definerte ni-
våer som kan bli både møtested og uteservering. Dette gir 
aktivitet i overgangen samtidig som det ivaretar flyt, visuell 
kobling og enkel tilkomst mellom Nymosvingen og Terras-
sen. Terrassen blir en forlengelse av kulturaksen langs Kir-
kegata gjennom Nymosvingen og vil være et viktig ende-
punkt i denne aksen.

SAMSPILL MED MØLLAS NYBYGG

Det planlagte bygningsvolumet vil kunne bli en viktig faktor 
i den nye Terrassen. Næring i første etasje vil kunne ska-
pe en destinasjon og gi en aktiv fasade inn mot Terrassen. 
Mellom Møllestua og det nye bygningsvolumet skapes det 
et komfortabelt rom som en ny portal mot Terrassen. Dette 
kan fungere godt som et sted for uteservering og opphold, 
og blir en viktig del av aksen fra Kirkegata til Terrassen og 
videre.

LEK

En større lekeplass bør opparbeides i Bruparken, men det 
bør også legges til rette for lek og utfoldelse i Terrassen. 
Dette foreslås på tvers av nivåene og skaper en aktiv sone i 
de nedre delene av Terrassen. Samtidig vil trapper , ramper 
og terrengsprang invitere til løping, lek og utfoldelse også 
utenfor de definerte lekesonene.

BROEN OG FOSSEN

Broen får et moderne utrykk med en tynn stålkonstruksjon 
som blokkerer minimalt med siktlinjer mot fossen. Samti-
dig forlenges den i et utkikkspunkt som gir det nærkontakt 
med vannet. Herfra kommer du inn i elveparken og får til-
gang til en unik naturopplevelse midt i bykjernen.

MULIG SERVICEFUNKSJON

I feltet mellom rampen og Elvegata er det et beplantningsa-
real som har en størrelse og plassering som gjør at det kan 
fungere å plasse et bygningsvolum som kan romme toalett 
og evt. andre servicefunksjoner. Samtidig er det mulig å se 
for seg en plattform på taket til opphold, utsikt eller serve-
ring.
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FORBINDELSER    

Lilletorget/Gågata
Fra Lilletorget og Gågata får man flere valg for hvordan 
man beveger seg nedover mot Terrassen, hvor hele det 
øvre torget skråner ned mot Terrassen, og man kan enten 
gå langs med vannet og ned amfiet, eller langs med Elvega-
ta og ned trappen.

Slik får man en stor åpenhet og visuell kontakt samtidig 
som man har valgmuligheter i hvor man ønsker å gå.

Elveparken
Den nye broa bringer deg rett fra Terrassen og inn i hjertet 
av elveparken med fossen som velkomst.

Nymosvingen
Fra Nymosvingen trappes plassen utenfor Møllestua ned 
for å skape en større visuell åpenhet, før en generøs trapp 
fører deg ned i selve Terrassen.

Mølla hotell/Kirkegata
Mellom Møllestua og det foreslåtte nybygget ved Mølla ho-
tell dannes det et interessant plassrom som føres gjennom 
til Møllas inngang og videre til Kirkegata. Denne aksen blir 
viktig for å skape et sammenhengende byrom fra Gågata til 
Kirkegatebroa.

I tillegg er det foreslått en ny passasje langs med kanten av 
elvekorrioderen på utsiden av nybygget, som gir økt per-
meabilitet og kontakt med elvekorrioderen.

Gågata

Lilletorget

Elveparken

Mølla hotell/Kirkegata

Nymosvingen
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Fremtidig 
viderekobling

Informasjonspost 
for elveparken

Utsikt & hvilested

Elveparken

Elvekorridor

Historisk referanse

Foss
Vannspeil

ELVEVANDRING    

Terrassen blir midtpunktet i en fremtidig elvevandring som 
kan bli et spektakulært innslag i byen.

Det er lagt opp til en bevegelse fra Elveparken med utsikts-
punkt mot fossen, over broen og langs med muren og vann-
speilet, opp til en fremtidig viderekobling mot Mesnakvar-
talet.

Dette legger utgangspunktet for en langt mer tilgjengelig 
elvekorridor og fremhever noen av de attraksjonene og 
mulighetene som finnes her. Slik oppnår man mye større 
bruk, kontakt med, og opplevelse av elverommet enn man 
gjør i dag.

Broen bør sees i sammenheng med den øvrige utformin-
gen av Bruparken og elvekorridoren. På grunn av høyde-
forskjellen mellom Terrassen og elvekorridoren vil man 
lande høyt på andre siden av elven. Dette medfører en av-
hengighet av ramper og stier lenger ned i parken.

Det anbefales å bygge broen og utkikkspunktet først, for 
så å bygge forbindelsen videre ved et senere tidspunkt. 
Et alternativ er at broen bygges i en fase 2 av utviklingen 
av området. En oppdeling i faser vil også fordele investe-
ringskostnadene. 

Det foreslås at det utarbeides et informasjonskonsept for 
elveparken, med kart over gangforbindelser og destina-
sjoner som plasseres på det øvre torget for å informere 
befolkning og besøkende om mulighetene som ligger her, 
allerede fra første dag, og som oppdateres fortløpende.
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PROGRAM OG FUNKSJONER    

Det nye Terrassenområdet legger til rette for en variert bruk, 
samtidig som det ivaretar en fleksibilitet og åpenhet som er 
viktig i et slikt sentralt byrom. Det fokuserers på de ulike ste-
ders identitet, som samtidig gjøres fleksible nok til å kunne 
romme varierte funksjoner til ulike tider, og som kan utvikles 
og endres i takt med byens behov og ønskede tilbud. Det er 
samtidig viktig å minne om at et levende byrom ikke kan dik-
teres på forhånd, kun legges til rette for. Det må få liv fra og 
sammen med byen selv, og dens befolkning, næringsliv, kul-
tur- og idrettsliv og kommunen selv.

Øvre torg
Det øvre torget defineres som et pusterom i byen, hvor det 
skal være litt luftig, og man kan sette seg ned og slappe av med 
utsikt over vannspeilet og elvekorridoren. Det er få slike opp-
holdssteder i sentrum, og dette stedet vil være et flott tilskudd 
til sentrums samling av byrom. Samtidig er det plass til ting 
som boder, food trucks eller uteservering for næringsdrivende 
i Victoria-bygget.

Terrassen
Rammes inn av flere ulike nivåer som trappes opp mot byen 
rundt, og danner amfi, trappeadkomster, ramper og plante-
felt. Dette gir gode muligheter for opphold i solen, møter, ste-
der å ta en kaffe eller som sitteplasser ved arrangementer.

Det er satt av arealer til lek nederst i området. Servering og 
bevertningsareal foreslås i forbindelse med Møllestua og det 
mulige nybygget ved Mølla hotell, for å utnytte eksisterende 
bygningsmasse.

Selve Terrassen gjøres til et fleksibelt areal som kan innehold 
mange ulike ting, som forestillinger, filmfremvisninger, konser-
ter, premieseremonie, utsalg fra mobile iskrem- eller kaffeki-
osker og lignenden. Om vinteren er det mulig å for eksempel 
lage snøskulpturer som kan brukes til lek eller utsmykking, el-
ler sette opp midlertidige paviljonger for eksempel kaféer eller 
utstillinger.

Dette gir grobunn for et levende byrom som endrer karakter 
etter for eksempel årstider, hva slags arrangementer byen har, 
endrede vaner i bruk av uterom eller nye tilbud som dukker 
opp.

?
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UNIVERSELL ADSKOMST    

Forslaget tilrettelegger for universell adkomst med mini-
mum 1:15-stigning til hele Terrassenområdet og alle ulike 
høydenivåer, Mølla hotell og broa over til elveparken, med 
bruk av samme portaler for alle.

Fra Gågata og Lilletorget har man valg om å bevege seg  inn 
på det skrånende øvre torget, som er tilrettelagt for univer-
sell adkomst, eller bevege seg langs Elvegata som også har 
komfortable stigningsforhold.  

Fra Møllestua plukker man opp besøkende fra Nymosvin-
gen og Gågata på samme punkt. Herfra kan man følge 
ramper ned til alle de ulike nivåene i Terrassen, eller ned til 
Mølla hotell og Kirkegata. 

I amfiet er det lagt inn et repo slik at man kan bevege seg 
helt frem til muren. Slik får man HC-plasser både på oversi-
den, i midten og nederst i amfiet ved arrangementer.

Rampene fører deg så helt ned til det nedre Terrassen, over 
broen og ned i elveparken, hvor stien videre også foreslås 
universelt utformet.
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Gågata Øvre torg Terrassen

Mulig utbygging under Terrassen

Mulig servicebygg

Amfi mot vannet

+196.5

+194.5

+189.5

+191

+193.2

Vannspeil

Lek Mulig servering

Møllestua

LENGDESNITT    
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PLANUTSNITT 1:200 A3    
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MATERIALITET

INSPIRERT AV HISTORIEN    

Terrassens materialitet er inspirtert av de eksisterende ski-
ferhellene, som gis et oppdatert og modernisert uttrykk. 
Skifer blir i forskjellige former gjennom prosjektet og gjen-
speiler også fargene i de eksiterende murene rundt elve-
korridoren. Samtidig bidrar en mer særpreget materialbruk 
til å skille området fra de øvrige byrommene i Lillehammer, 
og gi en ekstra karakter.  

Dette gir mulighet for gjenbruk av den eksisterende steinen 
og slik en videreføring av noe av stedes historie.

De mørke steinene bidrar samtidig til å fremheve andre ele-
menter, som de grønne kvalitetene, menneskelig aktivitet 
og farger by de omkringliggende byggene.

Elvevandringen gis et industrielt preg for må gjenspeile den 
historiske industrifunksjonen i elva, med direkte referanser 
til de gamle rørgatene. Kontrasten mellom de oransjtonede 
metallinnslagene og den øvrige materialiteten bidrar også 
til å markere elvevandringen som et eget, gjennomgående 
element.
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Eksisterende skiferheller Modernisert uttrykk

Den gamle rørgata Industrielle referanser
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HELLEBELAGTE OMRÅDER    

MYKERE SEINSATTE OMRÅDER    

En moderne fortolkning av det eksisterende skifergulvet.

Tilfeldig mønster og små fuger danner sammen med årer 
av småformat gatestein en hard men organisk overflate. 

Skifer har også en naturlig variasjon i struktur og farge, som 
gir et fint spill i overflaten.

Rundt plantefelt brytes hellene ned i små formåter og knust 
skifer slik at beplantningen fremstår som om den har pres-
set seg gjennom overflaten.

I den nedre delen av Terrassen mykes uttrykket, og man får 
et felt av mindre skiferheller som spres ut i et felt av knust 
skifer. Dette gir en fin kontrast til de øvrige harde flatene og 
grunnmuren til den gamle Terrassen.
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SITTETRINN I SKIFER    

Store blokker av skifer skaper sittekanter og trapper.
Amfitrinnene er lagt 1m dype, mens skiferen er ca 400-
500mm. Bak disse blokkene foreslås det å fylle inn mindre 
skiferbiter som skaper en mer porøs og ”mykere” overflate.

Dette materialvalget vil også kunne gjøre at de store, harde 
flatene hinter om grunnfjellet som dukker opp i store deler 
av Mesnaelva, og kan integrere Terrassen som en naturlig 
del av elveparken.
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BRO OG ELVEVANDRING    

Broen foreslås som en tynn stålkonstruksjonspent over 
elven og forankret på hver side, med et tynt rekkverk for-
spent på samme måte som brua.

Den tynne profilen vil sperre minimalt med utsikten til fos-
sen og gi et morderne utrykk. Samtidig får den et industrielt 
preg som referanse til Mesnaelvas betydning for Lilleham-
mers fremvekst og industrihistorie.

Dette utrykket bør videreføres i elvevandringen.
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BEPLANTNING    

Lønn (Acer platanoides) Hegg (Prunus padus)

Beplantningskonseptet viderfører noe av pionérpreget i ve-
getasjonen langs elven, og får et ”urbant naturpreg”.

Det foreslås høystemmede trær som har lette og gjennom-
siktige trekroner, åpent mellomsjikt for god visuell kontakt 
og høye gresser og stauder i bunnsjiktet.

Eksempeltrær er:
Bjørk (Betula)
Lønn (Acer platanoides)
Hegg (Prunus padus)

/ 66 /



Eksempelbilder gress og stauder

/ 67 /



EL OG VANN    
Mulighetstudien legger opp til el- og vannuttak i Terrassen. 
Det legges også opp til avløp slik at man kan ivareta mulige 
arrangementer og installasjoner som vil kunne kreve dette. 
På denne måten oppnår man fleksibilitet i bruken.

TILSTAND OG SANERINGSBEHOV     
I tilstandsrapporten er det funnet så store skader at det an-
befales og rive, og eventuelt bygge opp på nytt.

Dette vil medføre store kostnader.

I utforskningsfasen har vi funnet at det er vanskelig å tilpas-
se eksisterende strukturer og konstruksjoner til nye formål 
og samtidig få til en god helhet.

Samtidig er det sikkerthetskrav ifm- med trapper som ikke 
ivaretas i eksisterende løsning

Får å få et godt resultat har vi derfor foreslått riving av ek-
sisterende konstruksjoner.

DRIFT    
Adkomst med større kjøretøy inn til Terrassen kan gjøres 
mellom Møllestua og eventuelt nybygg. På grunn av lavere 
høydeforskjell vil det være kort avstand fra Terrassen opp 
hit. Med rampe ned i Terrassen kan varer og utstyr enkelt 
trilles opp og ned

Hovedadkomst fra Elvegata til ny gangbro foreslås brøytet 
i vinterhalvåret for å sikre tilgang til Terrassen og fossen.

ANLEGG UNDER BAKKEN    
Under dagens Terrassen antas det å være fyllt med fyllmas-
ser basert på vinduer i den gamle muren.

Ved riving av terrassen og heving av det nedre nivået åp-
ner det seg en mulighet for å benytte rommet under den 
nye overflaten og ned til bunnen av fyllingen til et bygnings-
volum som kan romme ulike funksjoner, f.eks kultur eller 
næring.

Dette er ikke undersøkt nærmere i denne rapporten da det 
krever en dypere utredning med arkitekt og evt. ingeniør.

Tanken om et bygg er god. Det anslås allikevel at dette kan 
medføre forsinkelser i prosjektet, da det må gjennomføres 
en prosess for konseptvalg og prosjektering av dette før 
Terrassen kan opparbeides. Det vil også medføre en god 
del økte kostnader som det vil måtte fremskaffes finansi-
ering for.

TEKNISKE VURDERINGER
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FLOM    
Norconsult har utarbeidet en rapport for Smedvig Eiendom  
for vannstandsberegninger i forbindelse med Kvartal 11. 
Disse beregningene tar for seg situasjonen i en eventuell 
200-årsflom i Mesnaelva.

I følge denne rapporten vil man ved en 200-årsflom få en 
vannstand ovenfor fossen som vil gå over kanten og inn 
i Terrassen. Kritisk vannstand er beregnet til ca. kote 196. 
Som er én meter høyere enn nivået på dagens mur. 

I det forslaget for Terrassen som presenteres i dette mulig-
hetsstudiet, foreslår vi å fjerne den påstøpte øverste delen 
av muren for å skape bedre kontakt med vannet, og sam-
tidig minske høydeforskjellen fra det øvre torget og ned til 
Terrassen. Overkant mur vil da få en høyde på kote 194.5. 

I forbindlese med den videre prosjekteringen av Terrassen 
anbefales det å gjøre nærmere undersøkelser på flomsitua-
sjonen ovenfor fossen og hvordan dette vil forløpe også ved 
mindre flomsituasjoner som 50- og 100-årsflommer, samt 
mer detaljert undersøkelse av følgene for en 200-årsflom.

Eventuelle tiltak vil eksempelvis være glassrekkverk som vil 
øke sikkerthetsmarginen med ca 1 meter, eller gjøre Ter-
rassen flomsikker med utløp for flomvann.

Illustrasjon: Norconsult/Smedvig Eiendom
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