
Vedlegg 

 
 
 
 
 
 

Kommuneplanens arealdel  
2009 - 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egnethetsanalyse for området; 
”oversiden av Utsiktsvegen – Holtbergvegen” 

 
Mai 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPE LANDSKAP Oterveien 11, 22 11 Kongsvinger 
Tlf: 932 28 716, Faks: 62 81 07 71 
WWW.LAMPELANDSKAP.NO 

Landskapsarkitekt Ingrid F. Lampe MNLA Bankkontonr:  1822 26 54706 
Foretaksregisteret: 990 345 503 

 
 
 
EGNETHETSANALYSE  
 
OPPDRAGSGIVER: KONGSVINGER KOMMUNE 
PR. NR.: 39 
DATO. 27.03.09 
 
 
Det er utarbeidet en egnethetsanalyse for området på oversiden av Utsiktsvegen og området 
mellom Lia boligområde og Holtbergvegen.  
 
Egnethetsanalysen viser hvor bebyggelsen bør plasseres, sett opp mot: 

- Bevaring av sihuett/ åskam 
- Sol/ skygge 
- Friområder/ rekreasjon – mulighet for friområder og utfartsårer til det 

omkringliggende nærfriluftsområdet 
- Hensiktsmessige trafikkløsninger 
- Landbruksinteresser 

 
Følgene tegninger ligger til grunn i analysen: 

- Tegn. Nr. 01.101 – silhuett/åskam 
- Tegn.nr. 01.102 – silhuett/ åskam 
- Tegn. Nr. 01.103 – silhuett/ åskam 
- Tegn. Nr. 01.104 – silhuett/ åskam 
- Tegn. Nr. 01.105 – silhuett/ åskam 
- Tegn. Nr. 01.106 – silhuett/ åskam 
- Tegn. Nr. 01.107 – silhuett/ åskam 
- Tegn. Nr. 01.108 – sol / skygge 
- Tegn. Nr. 01.109 – friområde/ rekreasjon 
- Tegn. Nr. 01.110 – landbruk/ vegetasjon 
- Tegn. Nr. 01.111 – egnethetsanalyse 
- Tegn. Nr. 01.112 – boligområde 1 
- Tegn. Nr. 01.113 – boligområde 3 
- Tegn. Nr. 01.114 – boligområde 4 

 
SILHUETT/ ÅSKAM 
 
Tegningsnr. 01.101 – 01.107 tar for seg problemstillingen vedrørende silhuett/ åskam.  
I dag ligger bebyggelsen på nordsiden av Utsiktsvegen. Som vist på teg. Nr. 01.104 og 01.105 
går bebyggelsen i dag nesten helt opp til horisontlinjen. Det er svært uheldig om den naturlige 
horisontlinjen forsvinner. Med naturlig horisontlinje menes den linjen som dannes av trær mot 
himmelen. Dersom den naturlige horisontlinjen erstattes av hus, som illustrert på tegn. Nr. 
01.106, vil følelsen av landskapsrommet forsvinne. Man kan ikke lenger fornemme åsen i 
landskapet. Om den naturlige horisontlinjen bebygges, vil landskapsbildet være endret for 
kommende generasjoner, og noe av Kongsvingers stedsidentitet vil være tapt. Det er derfor 
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foreslått i analysen at bebyggelsen ikke strekker seg lenger opp enn til den røde stiplete 
horisontlinjen som er markert på tegning. Nr. 01.101. Linjen strekker seg ca. 23 m høyere enn 
Utsiktsvegen høyeste pkt., ca kote + 268. Linjen går vestover , nord for vanntårnet. Østover 
går linjen på oversiden av Engebråten.  
 
Dersom det skal bebygges over denne linje, bør det dokumenteres hvilke virkninger inngrepet 
vil få på landskapet. Tegn. Nr. 01.107 viser eksempler på to tilfeller at tenkt bebyggelse over 
den røde linjen. Dersom det skal bebygges bør huset i sin utforming og fargebruk ikke 
markere seg i landskapet. Man bør være forsiktig med å bygge tett over linjen. Tegn. Nr. 
01.107 viser også et eksempel på bebyggelse som ikke er heldig, en husklynge bryter 
horisontlinjen og landskapsbildet er endret.  
 
SOL/ SKYGGE 
 
Analyseområdet er nordvendt og har følgelig mindre sol enn en sørvendt li, som er å 
foretrekke for boligområde. Lia er bebygget i dag, og har ikke påfallende lite sol. Kurudåsen 
er relativt lav.  
 
I forhold til sol/ skygge problematikk er boligområde 1  (se tegn. Nr. 01.111) mest egnet for 
bebyggelse. Dette området er nordvendt. Område 2 er nordøstvendt, men ligger høyt i 
terrenget. Område 3 og 4 er nordøstvendt, og har følgelig mindre sol. Kurudåsen vurderes 
ikke til å være så høy at område 3 og 4 er uegnet for boligområde.  
 
 
FRIOMRÅDE/ REKREASJON 
 
Analyseområdet består av mye skog og et relativt tett nettverk av stier og traktorveger. Ved 
Svarthus er det turskiløype, turvei og belyst langrennsløype.  
 
Mellom Utsiktsvegen og Holtbergvegen renner det to store bekker. Disse renner ut ved 
Puttara. Det er viktig å bevare bekkene, både for deres egenverdi og for deres verdi for 
friluftsopplevelser. En bekk bør ha ca. 20 m kantsonebredde for å ivareta livet rundt bekken.  
 
Puttara har i dag både naturstier, skilek-område, gapahuk, skoleanlegg og hoppbakke. En 
opplyst gangvei knytter i dag Holtbergvegen og Utsiktsvegen sammen. Denne ferdselsåren er 
viktig for gående.  
Se tegning. Nr. 01.109. 
 
 
LANDBRUK/ VEGETASJON 
 
Det meste av området består av skog av høy bonitet, granskog med noe innslag av løvtrær. 
Deler av skogen er hogget.  Noen områder er skog av middels bonitet. Enkelte områder er 
dyrka jord. Det bør unngås å bygge på dyrka jord.  Noe innmarksbeite finnes på 
analyseområdet, men ikke mye. Jordbrukslandskapet utgjør et fint kulturlandskap ved 
Digerud.   
Se tegning nr. 01.110. 
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SAMMENFATTET ANALYSE 
 
Ut i fra de ovennevnte punkter i analysen er følgende områder funnet egnet for boligbygging. 
Område 1, 2, 3 og 4. Se tegning nr. 01.111. Disse områdene befinner seg sør for og under den 
viktige horisontlinjen. Boligområde nr. 1 og 2 vil knytte seg på Utsiktsvegen. Bolig nr. 3 vil 
også knytte seg til Utsiktsvegen, men noe lavere i terrenget. Boligområde nr. 4 vil knytte seg 
til Holtbergvegen.  
 
Tegn. Nr. 112 – 01.113 viser skisseforslag på hvordan boligområdene kan løses. Tomtene er 
relativt store; område nr. 1: 1-1,5 mål, 3 og 4 : ca. 1,5 mål. Det er tenkt eneboligbebyggelse i 
maks 2 etg.   
I område 4 er det bratt og terrenget bør kunne tas opp i huskroppen, som vist på 
prinsippskissen under. Illustrasjonen er hentet fra HB 3020 ”Gode boligområder” av 
Husbanken.  
 

 
 
Egnet rekreasjonsområde er skissert på tegn. Nr. 01.111. Området rundt Puttara opprettholdes, 
gangvegen mellom Utsiktsvegen og Holtbergvegen opprettholdes. Bekkene som renner 
nedover åssiden bevares, og en kantsone på ca. 20 på hver side av bekkene bevares. Området 
mellom bekkene vil danne en grønn løper fra oversiden av lia og ned til Puttara.  
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