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Vurdering av boligområder i Langeland skolekrets 
(området nord for Glomma) 

 
 
Utbyggingsprosjekt (i tillegg kommer fortetting og spredt boligbygging) 

1. Storgata/Winsnesgate Dispensasjon er gitt  20 enheter 
2. Storgata 39 Regulert 8604 (2002) 70 enheter 
3. Haugekvartalet Under regulering 20 enheter 
4. ORGjems veg nr.11 Under regulering 20 enheter +++ 
5. Kongssenteret Regulert 9901 (1999) 24 enheter 
6. Brusenter Under regulering 20 enheter 
7. Mellandtomta Under regulering 25 enheter 
8. Markensplassen Uregulert 200 enheter 
9. Kongsvinger hallen øst Regulert 0003 (2001) 20 enheter 
10. Kongsvinger Park Regulert  30 
11. Rynningsgata / Øvrebyen park Under regulering 50 enheter 
12. Fjellheim Uregulert 20 enheter 
13. Langeland/Mellem Uregulert 11 enheter 
14. Vangen/Bogeråsen Regulert 7702 ( 40 enheter 
15. Edsberghagen Regulert 0403 (2005) 16 enheter 
16. Eventyrstien Under regulering 27 enheter 

Behov for å legge inn ca 40 nye eneboligtomter i skolekretsen. Følgende områder er 
vurdert lagt inn i planperioden:  
17. Bogerlia II 18. Gbr. 46/3 Otnem 
19. Gbr. 43/7 Gulbrandsen 20.Gbr. 42/1 Øiseth  
21.Gbr. 50/1,2 og 21 og 51/103 Kjuus 22. Gbr. 54/28 Martin 
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Område 17: Gnr.48/Bnr.26  – Gunnar Hesbøl 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF- A1, området er ikke regulert. Ligger i forlengelse og 
på oversiden av boligfeltet Bogerlia I.  Området er vest-
vendt og vil gi god utsikt.  

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området er på ca 38 daa og består av skog med høg 
bonitet. 

 
Foreslått formål Utbyggingsformål - boliger (6 enheter) 
Forslagsstiller Arkitektlaget på vegne av Gunnar Hesbøl 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Verdifullt biologisk mangfold med særs viktige 
viltområder 

2 Jord- og skogressurser Sterke landbruksinteresser 
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3 Landskap/grønnstruktur Ingen registrerte 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ligger innenfor et viktig friluftsområde. En eventuell 

utbygging må ivareta turstien som ligger i utkanten av 
området.  

6 Forurensning/støy Økt trafikkstøy og støv for eksisterende boligområder.  
 

7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende bystruktur. Prosjektet kan ses på som et 
fortettingsprosjekt med tanke på å utnytte arealene opp til 
kote 245 men uten å gå lenger vest enn eksisterende 
bebyggelse og Bogerbekken (unngå en utvidelse 
vestover). 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Vegframføringen  kan skje via Storvenna.  
 

10  Barn og unge, nærmiljø Området er rolig og solrikt og det er god tilgang på 
friarealer. Gode oppvekstvilkår.  
 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Området har i dag en infrastruktur med kapasitet på 
elektrisitet, vei, vann og avløp. Eksisterende 
høydebasseng kan betjene bebyggelsen opp til kote 245. 
Det vil derfor være rom for en videre utbygging nord for 
det som er utbygd uten å investere i nytt høydebasseng. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Økt belastning på eksisterende boliger 

13 Risiko og sårbarhet Radon – grunnforholdene må undersøkes. 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt 

utbyggingstrategi. Et boligfelt her vil være en utvidelse av 
eksisterende boligområder.  Det ligger til rette for 
utbygging med tanke på teknisk infrastruktur. Det 
foreligger viktig viltinteresser i området.  
 
 

 Anbefaling Området sør for utfartsvegen bør legges ut i planperioden. 
Her foreligger det få konflikter, det er nærhet til 
eksisterende boligområdet og det er mulig å utnytte 
eksisterende vann og avløpsnett. En utbygging må ta 
hensyn til turvegen. Det er av interesse å se på en mulig 
utvidelse men dette bør gjøres i forbindelse med en 
byplan.    
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Område 18: Gnr.46/Bnr. 3 – Sigmund L. Otnem 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF – A1- ikke regulert. Området er delt i to. Den ene 
delen på ca. 40 daa ligger nord for Rv2 og har en svak 
helning mot sør. Den andre delen på ca. 90 daa ligger sør 
for Rv2 og strekker seg ned til Glomma (sørhelling). 
Området ligger 4 km i fra by sentrum. Utsikt, solrikt og 
nærhet til Glomma. 
 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Totalt er områdene til sammen på ca 130 daa, hvor av 90 
daa er fulldyrka lettbrukt og 40 daa er skog med særs høg 
bonitet. 
 

 
Foreslått formål Byggeområde – boliger 
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Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Verdifullt biologisk mangfold 

2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser 

 

Arealtype 
parsell 

Markslag på parsell 
Klassifis. 
parsell 

Temakart 
landbruk 

Dyrka  Fulldyrka jord, lettbrukt A A 

Skog Høg bonitet, dyrkningsjord A A  

3 Landskap/grønnstruktur En del av et verdifullt kulturlandskap 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Deler av området blir brukt som nærfriluftsområde og 

utfartsveg 
6 Forurensning/støy Støv og støy fra Rv2, spesielt det nedre området.  Vil fortsatt 

stå igjen med en del trafikk etter omlegging av Rv2 .  
7 Andre miljøkonsekvenser  
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Ikke i tråd med anbefalt strategi om utvikling innenfor 
tettbebygde områder, der ny feltutbygging anbefalt lokalisert 
i tilknytning til eksisterende bystruktur. Boligfelt på de 
aktuelle områdene blir ”satelitter” – det er et ”sprang” 
mellom nytt og eksisterende. 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Ligger utenfor bybussrutene. God dekning med lokalbuss og 
timeekspressen. Ikke gang- og sykkelveg inn til bysentrum. 
Av-og påkjøringsproblematikk 

10  Barn og unge, nærmiljø Områdene er solrikt og det er god tilgang på friarealer. 
Dårlig trafikksikkerhet for syklende og gående. For at det 
skal bli gode oppvekstvilkår her må det etableres en 
trafikksikker atkomst til sentrum. 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Kan knyttes til kommunal vann og kloakk 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 
Støy og støv fra riksvegen, se punkt 6. 

13 Risiko og sårbarhet Stor erosjonsrisiko på store deler av de 90 daa ned mot 
Glomma.Nederste delen av arealet som grenser ned til 
Glomma er flomutsatt. Det må foretas målinger av radon. 

14 Andre forhold  
 Oppsummering ikke i tråd med anbefalt strategi om utvikling innenfor 

tettbebygde områder. Foreligger meget sterke 
landbruksinteresser, både med tanke på jordbruk, skog og 
kulturlandskap. Det er dårlig trafikksikkerhet fram til gang- 
og sykkelveg og det foreligger ikke trafikksikker av- og 
påkjøring.  

 Anbefaling Bør ikke legges inn i planperioden. Det er ikke en 
sammenheng med andre boligområder. Det er mange 
kryssende interesser og konflikter er store.  



 8

Område 19: Gnr.43/Bnr. 7 – Per-Aslak Gulbrandsen 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF – A1 – ikke regulert. Området grenser mot Rv2 på 
sørsiden og strekker seg ned til Glomma. Det er ca 5 km til 
bysentrum og 4 km til barneskolen. Solrikt, utsikt og nærhet til 
Glomma. 
 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området er på ca 40 daa. I overkant av 20 daa er fulldyrka 
lettbrukt jord og i underkant av 15 daa er skog med høy bonitet 
og ca. 4 daa er skog med middels bonitet. 
 

 
Foreslått formål Utbyggingsformål – boliger 
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Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Sterke landbruksinteresser 
 

 

Dyrka Fulldyrka jord, lettbrukt A A 

Skog Høg bonitet (noe middels) B (C) A 

 
3 Landskap/grønnstruktur Del av et verdifullt kulturlandskap. 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy Vil fortsatt stå igjen med en del trafikk etter omlegging av 

Rv2 . 
7 Andre miljøkonsekvenser  
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Ikke i tråd med anbefalt strategi om utvikling innenfor 
tettbebygde områder, der ny feltutbygging anbefalt lokalisert i 
tilknytning til eksisterende bystruktur. Boligfelt på de aktuelle 
områdene blir ”satelitter” – det er et stort ”sprang” mellom nytt 
og eksisterende. Bryter med RPR for samordnet areal- og 
transportplanlegging. 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Ligger utenfor bybussrutene 
God dekning med lokalbuss og timeekspressen 
Ikke gang- og sykkelveg inn til bysentrum 
Av- og påkjøringsproblematikk 

10  Barn og unge, nærmiljø God tilgang på friarealer, solrikt og rolig området. Det er 
trafikkfarlige forhold for gående og syklende. For at det skal 
bli gode oppvekstvilkår må det etableres en trafikksikker 
atkomst til sentrum. 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Området er ikke forsynt med kommunalt vann og kloakk. Pga 
salting av Rv2 er det påvist økt saltkonsentrasjon i vannkilder 
på nedsiden (sørsiden) av Rv2. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Støy og støv fra riksvegen, se punkt 6. 

13 Risiko og sårbarhet For den fulldyrka jorda er det middels erosjonsrisiko. 
Området er ikke spesielt utsatt for flom. Det må foretas 
målinger av radon. 

14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er ikke i tråd med anbefalt strategi 

om utvikling innenfor tettbebygde områder.Trafikksikkerheten 
er dårlig og det ligger ikke pr. i dag inne investeringsmidler til 
utbygging med tanke på gang- og sykkelveg og vann og avløp, 
samt at området er en del av et verdifullt kulturlandskap. 

 Anbefaling Bør ikke legges inn i planperioden. Det er ikke en 
sammenheng med andre boligområder. Det er mange 
kryssende interesser og mulighetene for konflikter er store. 
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Område 20: Gnr.42/Bnr. 1 – Bjørn Roger Øiseth 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF – A1 – ikke regulert. Området grenser mot Rv 2 på 
nordsiden. Det er 5 km til bysentrum og det er 4 km til 
barneskolen. Utsikt, solrikt og nærhet til Glomma. 
 

 
 

Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området er ca 35daa og består i hovedsak av skog med høy 
bonitet. 3,5 daa er lettbrukt fulldyrka jord. 
 

 
Foreslått formål Byggeområde – bolig, variert eneboliger, rekke-/kjedehus og 

leiligheter – ca 20-30 boenheter 
Forslagsstiller Block Watne på vegne av Bjørn Roger Øiseth 
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Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser 
 

 
Skog Høg bonitet, dyrkningsjord A A 

3 Landskap/grønnstruktur Del av et verdifullt kulturlandskap 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy Vil fortsatt stå igjen med en del trafikk etter omlegging av 

Rv2 . 
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Ikke i tråd med anbefalt strategi om utvikling innenfor 
tettbebygde områder, der ny feltutbygging anbefalt lokalisert i 
tilknytning til eksisterende bystruktur. Boligfelt på de aktuelle 
områdene blir ”satelitter” – det er et stort ”sprang” mellom nytt 
og eksisterende. 
Bryter med RPR for samordnet areal- og transportplanlegging 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Ligger utenfor bybussrutene 
God dekning med lokalbuss og timeekspressen 
Ikke gang- og sykkelveg inn til bysentrum 
Av- og påkjøringsproblematikk 

10  Barn og unge, nærmiljø Området er solrikt og det er god tilgang på friarealer. Dårlig 
trafikksikkerhet for syklende og gående. For at det skal bli 
gode oppvekstvilkår her må det etableres en trafikksikker 
atkomst til sentrum. 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Området er ikke forsynt med kommunalt vann og kloakk. Pga 
salting av Rv2 er det påvist økt saltkonsentrasjon i vannkilder 
på nedsiden (sørsiden) av Rv2.  

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Støy og støv fra riksvegen, se punkt 6. 

13 Risiko og sårbarhet Området som er dyrka mark (3,5 daa) foreligger det middels 
erosjonsrisiko. Det må foretas målinger av radon. 

14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er ikke i tråd med anbefalt strategi 

om utvikling innenfor tettbebygde områder. 
Trafikksikkerheten er dårlig og det foreligger ikke planer om å 
investere i gang- og sykkelveg og vann og avløp. Området er 
en del av et verdifullt kulturlandskap og det forligger meget 
sterke landbruksinteressert på det aktuelle arealet. 

 Anbefaling Bør ikke legges inn i planperioden. Det er ikke en 
sammenheng med andre boligområder. Det er mange 
kryssende interesser og konflikter er store. 
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Områdene21: Gnr./Bnr. 50/2 og 50/1,21 og 51/103 – Lars Kjølstad 
Kjuus og Kongsvinger kommune 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF – A1 – ikke regulert. Området ligger mellom 
Skriverskogen og utbyggingen til Nordbohus på Gullbekkåsen. 
Arealet ligger på en flate ovenfor Bukkene Bruses veg og 
fortsetter i helling opp mot Forsvarets eiendom på Vardåsen. 
Beliggenheten er bra med tanke på nærhet til sentrum, sol og 
utsikt. 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Arealet utgjør ca. 106 daa. og består av skog med høy- og 
middels bonitet. . 
 

 
Foreslått formål Utbyggingsformål – boliger, som kan gi ca 100 eneboliger, 

eller flere boligenheter ved andre leilighetsformer. 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Verdifullt biologisk mangfold og utkanten av området 
foreligger det særs viktige viltinteresser. 

2 Jord- og skogressurser Sterke landbruksinteresser. 

 
Høg bonitet (noe lav) B B 
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3 Landskap/grønnstruktur Ingen registrerte 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte  
5 Friluftsliv/rekreasjon Viktig nærfriluftsområde. Bekkefaret er et nærfriluftsområdet 

som blir mye brukt av skolen og barnehagene. Det er behov 
for å opprettholde gang- og sykkelstien fra enden av Bukkene 
Bruses veg til parkeringsplassen foran blokkene i Barkvegen. 

6 Forurensning/støy Vegframføring vil gi økt trafikkstøy og støv for eksisterende 
boligområder.  

7 Andre miljøkonsekvenser Store terrenginngrep 
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende bystruktur.  

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Veg og atkomst til området kan skje fra Bukkene Bruses 
veg og alternativt fra området i Skriverskogen.   
Bybuss 
Det er behov for å se nærmere på om det er behov for en 
ny kryssløsning nede ved Rv2. 

10  Barn og unge, nærmiljø Området er rolig og solrikt og det er god tilgang på 
friarealer. Gode oppvekstvilkår.  

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Vanntilførsel kan for nedre del av området skje fra 
vanntårnet ovenfor Skriverskogen, for videre utbygging 
oppover kan det vurderes vanntilførsel via Vardåsen og 
bassenget der. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Eksisterende boligområder vil få økt støy og støv fra biler. 

13 Risiko og sårbarhet Radon og grunnforholdene må undersøkes, spesielt med 
tanke på fare for ras. 

14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt strategi 

om utvikling innenfor tettbebygde områder. Et boligfelt 
her vil være en utvidelse av eksisterende boligområder. 
Det foreligger sterke landbruksinteresser og deler av 
området berører et særs viktig område for biologisk 
mangfold. Deler av området er viktig nærfriluftsområde 
og det er viktig å bevare et opparbeidet stinett. Framføring 
av veg til området vil gi økt belastning på eksisterende 
veger og boligbebyggelse, samt store terrenginngrep. 

 Anbefaling Bør legges inn i planperioden selv om det foreligger sterke 
landbruksinteresser og viltinteresser. Arealpolitikken gir 
rom for at LNF områdene må vike i viktige bynære 
områder. Beliggenheten med tanke på nærhet til sentrum, 
utsikten og solforholdene gjør området meget attraktivt. 
En utbygging her må ivareta bokvaliteten i eksisterende 
nærliggende boligfelt. Her er det snakk om 100 nye 
enheter som skal belaste eksisterende vegnett. 
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Område 22: Gnr.54/Bnr. 28 – Atle Berger Martin 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF – A1- regulert til skogbruk, camping og friluftsområde 
(8902). Området er østvendt, ligger på nedsiden (øst for) 
Glåmlia og grenser ned til Glomma. Området ligger sentralt. 
Innenfor 3 km ligger alle sentrale funksjoner. Fin utsikt og 
varierte solforhold.  
 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området består både av skog med høy bonitet og fulldyrka lett 
brukt jord. 
 

 
Foreslått formål Utbygging – bolig (eneboliger) 
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Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser 
 

 
Høg bonitet, noe dyrkningsjord A (B) A 

3 Landskap/grønnstruktur Del av et verdifullt kulturlandskap. 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte  
5 Friluftsliv/rekreasjon Grenser mot et meget viktig badeområde (Gråsand). Må 

videreføre en gangsti langs med Glomma. 
6 Forurensning/støy Rv 20 og 210  
7 Andre miljøkonsekvenser Gammel søppelplass 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt 
byutviklingsstrategi der ny feltutbygging anbefalt 
lokalisert i tilknytning til eksisterende bystruktur.  

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Bybuss og gang- og sykkelveg 
Av- og utkjøringsproblematikk 
Fotgjengere fra området må krysse Rv 210 for å komme 
på gang- og sykkelvegen 

10  Barn og unge, nærmiljø God tilgang på friarealer og området er rolig. Det er 
trafikkfarlige forhold for gående og syklende. For at det 
skal bli gode oppvekstvilkår her må det etableres en 
trafikksikker atkomst til sentrum.  

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Påkoblingsmuligheter 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Noe støy i fra Rv210 

13 Risiko og sårbarhet Store deler av området er utsatt for flom. Det må foretas 
målinger av radon. 

14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt strategi 

om utvikling i tilknytning til eksisterende bystruktur. 
Ligger til rette for å koble seg på vann og avløp. Det er 
gang- og sykkelveg, men fotgjengere fra området må 
krysse Rv 210 for å komme på gang- og sykkelvegen. 
Området har varierte solforhold og er en del av et 
verdifullt kulturlandskap. Det foreligger meget sterke 
landbruksinteresser og området grenser til et mye brukt 
friluftsområde (Gråsand). 

 Anbefaling Bør ikke legges inn i denne planperioden. Området bør 
inngå i en mulighetsstudie i forbindelse med Byplanen. 
Bør sees sammen med områdene til festningen og 
Skansesletta.  Hvis det skal legges til rette for boliger i 
dette området må det en omregulering til. 
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Vurdering av boligområder i Marikollen skolekrets 
(området sør for Glomma og vest for Tajevegen) 

 
Utbyggingsprosjekt (i tillegg kommer fortetting og spredt boligbygging) 

1. Nesteby Regulert (0505) 2006 23 enheter 
2. Bjørkelia Regulert (0002) 50 enheter 
3. Liakollen Regulert (0002) 2008 100 enheter 
4. Digerud/Ryllikvegen Regulert (0407) 4 enheter 
5. Jernbanegata/Utsiksv uregulert 2 enheter 
6. Elsethjordet Under regulering  40 enheter 
7. Beverlia Regulert (8802)2002  og 07 10 enheter 
8. Digerud Deler er regulert(7607)1981 7-15 enheter 
9. og 10. Nedre 
Marikollen 

Flateregulering (0002) 300 enheter 

I tillegg ligger det et høyt fortettingspotensialet i sentrum sør. 
Behov for å legge inn ca 30 nye eneboligtomter i skolekretsen. Følgende områder er 
vurdert lagt inn i planperioden:  
11. Gbr. 31/12 Svein Erik Negård 12. Gbr. 30/11 Einar Elseth 
13. Gbr. 29/15 Oddvar Digerud 14. Gbr. 29/387 Mette og Per Gunnar 

Gjermshus 
15. Gbr. 28/18 
Johnsrud/Holtvegen/Holtmasta 

16. Øvre Marikollen (disposisjonsplan) 
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Område 11: Gnr.31/Bnr. 12 – Svein Erik Negård 
Dagens formål,  arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF – A2 – ikke regulert. Eiendommen ligger i umiddelbar 
nærhet til Marikollen. Området er nordøst vendt. Området 
ligger ned mot ny Rv2. Korte avstander (sentralt), utsikt og 
nærhet til Glomma. 

 
 

Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området består av skog med høy bonitet. 

 
Foreslått formål Utbyggingsformål – boliger, variert både eneboliger, rekke-

/kjedehus og leiligheter. 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser 
 

 
Høg bonitet, dyrkningsjord A B 

 
3 Landskap/grønnstruktur  
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
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5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy Ny Rv 2 og jernbane, samt høyspent  
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende bystruktur. Dette området ligger innenfor den 
fastlagte Marikollen- strategien. Marikollen skal være den 
framtidige vekstretningen av boliger. Det er her den 
største veksten av boenheter skal skje. Hvor mye av det 
omsøkte arealet som legges inn er avhengig av ny Rv2, 
støysoner og framtidige næringsarealer. 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsning 

Ved en utvidelse av Marikollen vil bybussen gå i dette 
området. Atkomst til området kan gå via ny Bærieaveg og 
den kan gå via ny atkomst fra ny Rv2. 
 

10  Barn og unge, nærmiljø Området får en del trafikkstøy fra ny Rv2. Det er god 
tilgang til friområder og det er kort og trafikksikker 
atkomst til skolen.  

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Ligger innenfor planlagte investeringer (veg, vann og 
avløp) 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Støy og støv fra ny Rv2 

13 Risiko og sårbarhet Det må foretas radonmålinger og grunnforholdene må 
undersøkes. 

14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt strategi 

om utvikling innenfor tettbebygde områder. Det aktuelle 
arealet inngår i den planlagte utvidelsen av Marikollen. 
Det foreligger meget sterke landbruksinteresser. Det vil 
ikke bli store investeringskostnader å ta i bruk området.  

 Anbefaling Bør legges inn i planperioden fordi alle avklaringer med 
særinteressene er foretatt i forbindelse med en 
disposisjonsplan på 1980 tallet. Avgrensningen av 
området er avhengig av ny Rv2, støysoner, framtidige 
næringsarealer og høyspent. Før området tas i bruk må det 
foretas radonmålinger.  



 19

Område 12: Gnr.30/Bnr. 11 – Einar Elseth 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF – A1 – regulert til landbruk (7204). Området ligger på hver side 
av Geitramsvegen opp mot vannbassenget. Området ligger landlig, 
sentralt, har flott utsikt og gode solforhold. 
 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Arealet er ca 34 daa og består av skog med høy bonitet. 
 

 
Foreslått formål Utbyggingsformål - boliger 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser 

 
Høg bonitet, dyrkningsjord A A 

3 Landskap/grønnstruktur Del av et verdifullt kulturlandskap. 
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4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ligger i et område som er et viktig nærfriluftsområde. 

Viktig utfartsveger må opprettholdes eller omlegges. 
6 Forurensning/støy   
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her ligger ikke innenfor anbefalt strategi 
innenfor tettbebygde områder. I utgangspunktet skal 
Utsiktsvegen være grensen mellom LNF områdene og 
utbyggingsområdene, men det viktigste er at åsen rundt 
byen blir bevart. Ny bebyggelse skal ikke bryte 
åskammen. Når man står på Rådhusplassen skal man 
kunne se åskammen bak bebyggelsen. 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Bybuss og gang- og sykkelveg 
Atkomstene via Utsiktsvegen og Geitramsvegen. 

10  Barn og unge, nærmiljø Gode oppvekstvilkår. Gode og solrike tomter og det er 
god tilgang til friluftsområder og andre friarealer. 
 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Kan knyttes til vann og kloakk. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Økt støy for eksisterende boliger 

13 Risiko og sårbarhet Radon og grunnforholdene må sjekkes nærmere. 
14 Andre forhold Regulert til landbruk 
 Oppsummering Det aktuelle arealet ligger i et område hvor det foreligger 

meget sterke landbruksinteresser. Hvis det skal bygges 
boliger her må man forsikre seg om at åskammen ikke blir 
brutt (sett fra rådhusplassen).  

 Anbefaling Bør ikke legges inn i planperioden. Hele området på 
oversiden av Utsiktsvegen bør tas opp i Byplanen hvor det 
blir foretatt en analyse som ser på siluett/, sol/skygge, 
radon, beredskap, friområder, rekreasjon og 
trafikkløsninger.  
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Område13: Gnr.29/Bnr. 15 – Oddvar Digerud 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF – A1- regulert til landbruk (7204). Området ligger sør for 
Utsiktsvegen. Landlig, sentralt, utsikt og gode solforhold. 
 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området på ca 7 daa er fulldyrket lettbrukt jord. 
 

 
Foreslått formål Utbyggingsområde - boliger 
Forslagsstiller Arkitektlaget as på vegne av Oddvar Digerud 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser 

 
Fulldyrka jord, lettbrukt A A 

3 Landskap/grønnstruktur Del av et verdifullt kulturlandskap. 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
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5 Friluftsliv/rekreasjon Viktig utfartsveger må opprettholdes eller omlegges 
6 Forurensning/støy  
7 Andre miljøkonsekvenser  
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Ligger ikke innenfor anbefalt strategi innenfor tettbebygde 
områder. I utgangspunktet skal Utsiktsvegen være grensen 
mellom LNF områdene og utbyggingsområdene, men det 
viktigste er at åsen rundt byen blir bevart. Ny bebyggelse 
skal ikke bryte åskammen/siluetten. Når man står på 
Rådhusplassen, skal man kunne se åskammen bak 
bebyggelsen. 
 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Bybuss og gang og sykkelveg. 
Atkomst via Utsiktsvegen og Engfiolvegen. 

10  Barn og unge, nærmiljø Gode oppvekstvilkår. Gode og solrike tomter og det er 
god tilgang til friluftsområder og andre friarealer. 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

OK med tanke på forsyning av vann. Det er verre med 
beredskap ved brann. Beredskapsmessige hensyn i forhold 
til vannforsyningen i området tilsier at det ikke bør bygges 
ut flere enheter i området. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Økt støy for eksisterende boliger 

13 Risiko og sårbarhet Radon og grunnforholdene må undersøkes. Beredskap i 
forbindelse med brann. 

14 Andre forhold Regulert til landbruk 
 Oppsummering Vannforsyningen problematisk spesielt med tanke på 

beredskap. Før det tillates med nye enheter må man vise 
til at sikkerheten til innbyggerne er i varetatt. Området 
ligger innenfor et større og verdifullt kulturlandskap. Det 
foreligger meget sterke landbruksinteresser. Hvis det 
bygges boliger her må man forsikre seg om at de ikke 
bryter siluetten (sett fra rådhusplassen).  

 Anbefaling Bør ikke legges inn i planperioden. Hele området på 
oversiden av Utsiktsvegen bør vurderes i Byplanen, hvor 
foretas en analyse som ser på åskammen, siluett, 
sol/skygge, radon, beredskap, friområder, rekreasjon og 
trafikkløsninger. 
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Område 14: Gnr29./Bnr. 387 – Mette og Per Gunnar Gjermshus 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF – A1 ikke regulert. Området ligger sør for 
Utsiktsvegen og atkomst til området skjer via privat veg 
(Engfiolvegen). Landlig, sentralt, utsikt og gode 
solforhold. 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området er på ca 4 daa og består av skog med høg bonitet 
(blandingsskog). 

 
Foreslått formål Utbyggingsformål – bolig 
Forslagsstiller Areal- og Eiendom as på vegne av Mette og Gunnar 

Gjermshus 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser 
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3 Landskap/grønnstruktur En del av et større verdifullt kulturlandskap 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Utfartsveger til friluftsområdene rundt må opprettholdes 

eller erstattes 
6 Forurensning/støy  
7 Andre miljøkonsekvenser  
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Ligger ikke innenfor anbefalt strategi innenfor tettbebygde 
områder. I utgangspunktet skal Utsiktsvegen være grensen 
mellom LNF områdene og utbyggingsområdene, men det 
viktigste er at åsen rundt byen blir bevart. Ny bebyggelse 
skal ikke bryte åskammen/siluetten. Når man står på 
Rådhusplassen skal man kunne se åskammen bak 
bebyggelsen. 
 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikk-sikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsning 

Det foreligger ikke trafikksikker atkomst for gående og 
syklende fram til Utsiktsvegen.  
 
Atkomst via Utsiktsvegen og Engfiolvegen (privat veg) 

10  Barn og unge, nærmiljø Gode oppvekstvilkår. Gode og solrike tomter og det er 
god tilgang til friluftsområder og andre friarealer. 
 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Ok, men ikke sett opp i mot beredskap. 
Beredskapsmessige hensyn i forhold til vannforsyningen i 
området tilsier at det ikke bør bygges ut flere enheter i 
området.  

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Økt støy for eksisterende boliger. 

13 Risiko og sårbarhet Radon og grunnforholdene må undersøkes. Beredskap i 
forbindelse med brann. 

14 Andre forhold  
 Oppsummering Vannforsyningen er problematisk spesielt med tanke på 

beredskap. Før det tillates med nye enheter må man vise 
til at sikkerheten til innbyggerne er i varetatt. Området 
ligger innenfor et større og verdifullt kulturlandskap. Det 
foreligger meget sterke landbruksinteresser. Hvis det 
bygges boliger her må man forsikre seg om at de ikke 
bryter åskammen/siluetten (sett fra rådhusplassen).  

 Anbefaling Området bør ikke legges inn i planperioden. Hele området 
på oversiden av Utsiktsvegen bør tas opp i en byplan, hvor 
det blir foretatt en analyse som ser på åskammen, siluett, 
sol/skygge, radon, beredskap, friområder, rekreasjon og 
trafikkløsninger. 
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Område 15: Gnr28./Bnr.18  – Johnsrud / Holtvegen / Holtmasta 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF – A1 – ikke regulert. Området ligger på østsiden av 
Holtbergvegen. Området blir kalt Engbråten. Landlige 
omgivelser, men allikevel meget sentralt. Fin utsikt og 
nord/øst vendt. Området ligger i skyggesiden til 
Holtberget. 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området består av skog med høg bonitet, ca 16 daa. 

 
Foreslått formål Utbyggingsformål - boliger 
Forslagsstiller Johnsrud 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Både meget sterke og sterke landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Ingen registrerte 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon En del av et viktig friluftsområde 
6 Forurensning/støy  
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7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende bystruktur.  

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Atkomst via Holtbergvegen. 
Det foreligger ikke trafikksikker atkomst fram til Holt 
kirkegård. 

10  Barn og unge, nærmiljø Gode oppvekstvilkår. Stille og rolig, god tilgang til 
friluftsområder og andre friarealer. 
 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

OK 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Radon og grunnforholdene må undersøkes. 
14 Andre forhold Sol/skygge og kaldluftsras 
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt strategi 

om utvikling innenfor tettbebygde områder. Et boligfelt 
her vil være en utvidelse av eksisterende boligområder. 
Arealet er en del av et område som det foreligger sterke 
landbruksinteressert og friluftsinteresser. Det stilles 
spørsmålstegn ved sol/skyggeforhold og kaldluftsras. 
 

 Anbefaling Bør ikke legges inn i planperioden. Hele området fra 
Rugdevegen til Usiksvegen bør tas opp Byplanen hvor det 
gjennomføres en mulighetsstudie angående boforholdene. 
Det tenkes på sol/skygge, kaldluftsras, radon, rekreasjon, 
trafikkforhold og atkomst. Det er også av interesse å 
vurdere om deler av området kan benyttes til offentlige 
virksomheter. 
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Område 16: Gnr./Bnr.  – Øvre Marikollen (utvidelse ) 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

Området er delt mellom LNF A1 og A2, ikke regulert og 
ligger i mellom steinuttaket og eksisterende Marikollen 
boligområdet. Arealet inngår i en disposisjonsplan fra 
1983. Den eksisterende Marikollen blir kalt nedre 
Marikollen. Her foreligger det en flateregulering.  
Området består av hellende terreng mot Glomma og er 
nordøstvendt. Etter en norm på minimum 5 soltimer pr. 
dag ved vår – og høstdøgn, egner området seg for boliger. 
Det forutsettes at det må legges stor vekt på solforholdene 
ved reguleringsplanlegging og utformingen av boligen. 
Området vil ha forholdsvis gode solforhold sommerstid. 
Dette gjelder spesielt morgen- og kveldssol.  

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Ca 400 daa som består av både høy bonitet og middels 
bonitet skog. 
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Foreslått formål Utbyggingsformål – bolig og næring 
Forslagsstiller Kongsvinger kommune 
Anbefaling Bør legges inn i planperioden. I og med at det er 

utarbeidet en disposisjonsplan for hele området vurderes 
ikke området på nytt. Det er helt fra 1980 tallet bestemt at 
nedre og øvre Marikollen skal være den framtidige 
vekstretningen av boliger. Det er her den største veksten 
skal kunne skje. Det er vanskelig å anslå hvor mange 
boenheter det er plass til i dette området, men i denne 
planperioden er det behov for å legge ut 30 nye enheter i 
tillegg til de som allerede ligger i gjeldende arealdel.  
Det anbefales at det utarbeides en flatereguleringsplan 
(områdeplan) for hele øvre Marikollen (resterende 
området), slik man gjennomførte for Nedre Marikollen. På 
den måten får man avklart forholdene til ny Rv2, næring- 
og industriområdene, støysoner, atkomster inne på 
området og grøntstrukturer.  
Utbygging av dette området vil kreve en utvidelse av 
eksisterende høydebasseng eller bygging av et nytt 
basseng i løpet av planperioden. 
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Vurdering av boligområder i Vennersberg 
skolekrets (områdene vest for Tajevegen og 
sørover mot Sverige) 
 

 
Utbyggingsprosjekt (i tillegg kommer fortetting og spredt boligbygging) 

1. Velven Regulert 8510 ( 5 enheter 
2. Landsbyen 

(Norsjordet) 
Uregulert 100 enheter 

3. Holtbrenna Regulert 7703 ( 2enheter 
4. Kongevegen Regulert  6 enheter 
5. Lerkevegen Uregulert 2 enheter 
6. Langerudlia Regulert 0204 (2003) 5 enheter 
7. Rasta  Uregulert  180 enheter 
8. Lierrasta/Kongevegen Regulert  12 enheter 

Behov for å legge inn ca 50 nye boenheter (variert) i skolekretsen. Følgende områder er 
vurdert lagt inn i planperioden:  
9. Gbr. 26/10 Per Bergersen 10. Gbr. 26/5 Hans Moss 
11. Gbr. 24/1 Jens Christian Delphin 12 Langerudlia- Kongsvinger kommune 
13. Gbr. 24/16 Gunn Helgeneseth Alnæs  
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Område 9: Gnr.26/Bnr. 10 – Per Bergersen 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF – A2 – ikke regulert. og har øst og nordlig helning. 
Ligger i nærhet til eksisterende boligområde og det er 
ganske sentrumsnært. En del av arealet har utsikt til 
Vingersjøen. 
 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området er ca. 50 daa og består av skog med lav bonitet. 
 

 
Foreslått formål Byggeområde – bolig, variert eneboliger, rekke-/kjedehus 

og leiligheter – ca 20-30 boenheter 
Forslagsstiller Block Watne på vegne av Per Bergersen 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Sterke landbruksinteresser 
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Skog Middels bonitet (noe høg)  C (B) B 

 
3 Landskap/grønnstruktur Ingen registrerte 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Deler av området er fine nærfriluftsområder for barn. 
6 Forurensning/støy  
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Ikke i tråd med anbefalt strategi om utvikling innenfor 
tettbebygde områder. Tiurvegen skal i utgangspunktet  
utgjøre bygrensa.  

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikk-sikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsning 

Ligger innenfor bybussruten Rasta – Vennersberg 
Atkomst til området går via Tiurvegen 

10  Barn og unge, nærmiljø God tilgang på friarealer. Stille og rolig område. Gode 
oppvekstvilkår. 
 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Behov for ny pumpestasjon og det må legges ny ledning 
for vann og avløp 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Radon – grunnforholdene må sjekkes 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er utgangspunktet ikke i tråd 

med anbefalt strategi om utvikling innenfor tettbebygde 
områder. Bygrensa skal gå i Tiurvegen. Det foreligger 
ikke noen spesielle verneinteresser i området. Det ligger 
ikke til rette for en ubygging med tanke på vann og avløp.  

 Anbefaling Det er behov for flere eneboligtomter på Vennersberg. 
Derfor bør dette området legges inn i planperioden. 
Konfliktene er få og kvaliteten på tomtene kan bli meget 
bra. I og med at området har en østvendt helning og det vil 
bli betydelige infrastrukturkostnader må det ses nærmere 
på områdets avgrensning. I en byplan bør man se på en 
mulig utvidelse langs med Tiurvegen helt ned til 
Kongevegen 
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Område 10:  Gnr.26/Bnr5.  – Hans M Moss, Vennersberg gård 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF – A2 – ikke regulert. Området ligger meget sentrumsnært, 
ligger øst for Kongevegen og nord for Tiurvegen 
 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Områdene består til sammen av 148 daa skog med høy bonitet 
og fulldyrka jord. 
 

 
Foreslått formål Utbyggingsformål – variert boligbebyggelse  
Forslagsstiller Kongsvinger kommune 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Sterke landbruksinteresser 
 
 



 33

 

Fulldyrka jord, lettbrukt A A 

Høg bonitet (noe middels), 
delvis dyrkningsjord B (A) B 

3 Landskap/grønnstruktur Ingen registrerte 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy Støy og støv fra sentrumstrafikk, Rv 20 og Kongevegen 
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende bystruktur. Dette kan sees på som et 
fortettingsprosjekt 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Meget sentralt 

10  Barn og unge, nærmiljø God tilgang på friarealer. Stille og rolig område 
Gode oppvekstvilkår 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Ligger til rette for påkobling 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet  
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt strategi 

om utvikling innenfor tettbebygde områder. Det foreligger 
meget sterke landbruksinteresser.  

 Anbefaling Bør ikke legges inn i planperioden. Her er konfliktene 
mange og i forbindelse med Byplanen bør det 
gjennomføres en egnethetsanalyse av hele området 
mellom jernbanen, Kongevegen og Tiurvegen. Bør 
vurderes nærmere hvilke arealformål som evt vil være  
mest hensiktsmessig å legge i dette området. Kan kanskje 
være aktuelt å legge framtidige offentlige formål – 
sykehjem, skole etc.   
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Område 11: Gnr.24/Bnr.1  – Jens Christian Delphin 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF – A2 – ikke regulert. Område 1 er på ca 8 daa og er en 
forlengelse av boligområdet på LierRasta. Arealet er 
forholdsvis flatt mot Kongevegen. Pga solforholden er det ikke 
plass til mange boenheter. Området 2 ligger også i forlengelsen 
av Lier-Rasta men det ligger litt høyere opp på åsen. Ikke i 
skråningen ned mot Rv2. Arealet er flatt eller stedvis minimalt 
skrånende mot øst. Området har ikke noen panoramautsikt. 
Områdene ligger med umiddelbar tilknytning til flotte 
skogområder og tursti som fører direkte til Liermoen med 
Golfbane, lysløype, turstier og badeplass. På andre siden av 
RV2 er det nå avsatt et større område til næringsformå. Ligger 
ganske sentralt, ca 4 km til Jernbanestasjonen og 2 km til 
barneskolen.  
 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Områdene er på til sammen ca 35 mål, skog med middels 
bonitet. 

 
Foreslått formål Utbyggingsformål – variert boligbebyggelse (80 eneboliger) 
Forslagstiller Anne og Jens Christian Delphin 
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Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Sterke landbruksinteresser 

 
Middels bonitet C B 

 
3 Landskap/grønnstruktur Ingen registrerte 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy Noe støy fra Rv2 
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende bystruktur. Er i tråd med anbefalt langsiktig 
byutvikling. 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikk-sikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsning 

OK, men det er behov for å avklare hvor atkomsten til 
området skal ligge. Det kan være mulig å bruke de tre 
vegsendene i dagens boligfelt. 

10  Barn og unge, nærmiljø Solrikt og god tilgang på friområder. Gode 
oppvekstvilkår. 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Det ligger godt til rette for en sydlig utvidelse av området 
som ligger oppe på åsen. både når det gjelder veg, vann og 
avløp. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Økt støy for eksisterende boliger 

13 Risiko og sårbarhet Radon og grunnundersøkelser må gjennomføres. 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt 

utbyggingsstrategi. Et boligfelt her vil være en utvidelse 
av eksisterende boligområder og utvidelsen vil være i tråd 
med den langsiktige byutviklingsstrategien. Det foreligger 
ingen sterke landbruks- og verneinteresser i området. 
Området er utsatt for støy i fra Rv2, utsikten er ikke den 
beste og det begynner å bli et stykke fra sentrum.  

 Anbefaling Bør legges ut i denne planperioden. Arealkonfliktene er få 
men atkomstforholdene er noe kronglete. Det kan være en 
mulighet å legge atkomsten via Gaukåsvegen.  
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Område 12: Gnr./Bnr.  – Langerudlia (utvidelse) 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF – A2 – ikke regulert. Sentrumsnært, utsikt, 
vest/vendt og ligger i nærhet til eksisterende boligområde. 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Store deler av arealet består av skog med høg bonitet.  
26 mål. 

 
Foreslått formål Utbyggingsformål – bolig (variert) 
Forslagsstiller Kongsvinger kommune 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Sterke landbruksinteresser  
3 Landskap/grønnstruktur Skrånende terreng 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte  
5 Friluftsliv/rekreasjon Viktig friluftsområde 
6 Forurensning/støy  
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7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, forhold 
til langsiktig arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende bystruktur. Dette kan sees på som et 
fortettingsprosjekt 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, trafikk-
sikkerhet og mengde 
Behov for vegløsing 

Bybuss og atkomst via Markjordbærvegen.  

10  Barn og unge, nærmiljø God tilgang på friarealer. Stille og rolig område. Gode 
oppvekstvilkår. 
 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Det ligger ikke til rette for vann men ikke for avløp. 
Framføring av et avløpsnett må føres igjennom 
friluftsområdet. Må sees nærmere på. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Økt støy for eksisterende boliger    

13 Risiko og sårbarhet Radon og skred – det må foretas grunnundersøkelser 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt strategi 

om utvikling innenfor tettbebygde områder. Et boligfelt 
her vil være en utvidelse av eksisterende boligområder. 
Det foreligger verneinteresser i området med tanke på 
landbruksinteresser og friluftsliv. Avløp ligger ikke i 
området og atkomstforholdene er noe kronglete. 

 Anbefaling Bør ikke legges inn i planperioden. Her bør det foretas en 
egnethetsanalyse hvor man kartlegger hvor det er mest 
hensiktsmessig å legge ut boligområder sett opp i mot 
friluftsområdene og infrastrukturen. 
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Område 13 Gnr./Bnr. 24/16 Gunn Helgeneseth Alnæs 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF – A2 – ikke regulert. Område 1 er en forlengelse av 
industriområdet Føsker/Kletta. Områdene ligger sørvendt 
ned mot Føskersjøen og med umiddelbar tilknytning til 
flotte skogområder.  
 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området består av skog med høy bonitet. 53 mål. 

 
Foreslått formål Bolig  
Forslagsstiller Gunn Helgeneseth Alnæs 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 
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2 Jord- og skogressurser Sterke landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Svak helning ned mot sjøen 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy Støy fra industri og Rv2 
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, forhold 
til langsiktig arealstrategi 

En utbygging her er i ikke i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende bystruktur. Et boligfelt i dette område vil 
komme i konflikt med industriarealet Føsker/Kletta.  

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, trafikk-
sikkerhet og mengde 
Behov for vegløsning 

 Har mulighet for å benytte vegen inn ti Lierrønningen. 
Foreligger ingen trafikksikker atkomst for myke 
trafikkanter. Må krysse Rv2 for å komme til barneskolen. 

10  Barn og unge, nærmiljø Solrikt og god tilgang på friområder. Ingen trafikksikker 
atkomst til barneskole. Støy fra Rv2 og industrien 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Det ligger ikke til rette for vann og avløp 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Radon og grunnundersøkelser må gjennomføres. 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt her er ikke en utvidelse av eksisterende 

boligområde. Et boligområde vil skape konflikter med 
Industriutviklingen. Føsker/Kletta er Kongsvingers 
industriområde og det er her den tunge industrien skal 
etableres. Det foreligger sterke landbruksinteresser. 
Området er utsatt for støy i fra Rv2 og industrien. Det 
foreligger ingen trafikksikker atkomst for myke 
trafikkanter.   

 Anbefaling Bør ikke legges ut i denne planperioden. Arealkonfliktene 
er mange og betydelige.  
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Vurdering av boligområder i Roverud skolekrets 

 
Utbyggingsprosjekt (i tillegg kommer fortetting og spredt boligbygging) 

1. Roverud sør Regulert (7304) 92 enheter 
2. Bossemoen Regulert (7602) 20 enheter 
3. Mølletomta Regulert (7602) 4 enheter 
4. Stenerudjordet Uregulert 8 enheter 
5. Stasjonstomta Uregulert 20 enheter 
6. Bruajordet  2 enhetet 

I skolekretsen er kapasitetene stor nok, men det er behov for å legge til rette for flere 
attraktive og varierte tomter. Følgende områder er vurdert om de bør legges inn i 
planperioden: 
 
7. Gbr. 128/1 Knut Gulli 8. Gbr. 129/3 Gunn Helgeneseth Alnæs 
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Område 7: Gnr.128/Bnr. 1 – Knut Gulli 
Dagens formål,  arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF – A1 – ikke regulert. Området ligger nord/øst for 
Roverud sentrum på vegen til Lundersæter. Ca 1,5 km i fra 
jernbaneovergangen. Fin utsikt til Prestegardstjennet og gode 
solforhold. 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området er på ca 37 daa og består av skog av høg bonitet. 
 

 
Foreslått formål Utbygging – bolig - eneboliger 
Forslagsstiller Knut Gulli 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte  

2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser 
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Høg bonitet, dyrkningsjord A A 

 
3 Landskap/grønnstruktur Del av et verdifullt kulturlandskap. 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy Rv 205 
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende struktur. Dette kan sees på som et 
fortettingsprosjekt 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikk-sikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsning 

Av- og påkjøringen må ses nærmer på. 
Ikke gang- og sykkelveg til skolen 
Bergervegen bør ses nærmere på med tanke på ombygging 
forbi gårdstun 

10  Barn og unge, nærmiljø God tilgang på friarealer. Stille og rolig område. Gode 
oppvekstvilkår. 
 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Påkoblingsmuligheter. Det foreligger ny VA-anlegg fram 
til Bergerud. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Radon – grunnforholdene må undersøkes 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt strategi 

om utvikling innenfor tettbebygde områder. Et boligfelt 
her vil være en utvidelse av eksisterende boligområder 
Arealet ligger i et område som det foreligger meget sterke 
landbruksinteresser. Det ligger til rette for utbygging med 
tanke på teknisk infrastruktur. Ingen trafikksikker atkomst 
til sentrum og til skolen. 

 Anbefaling Med bakgrunn i at det er mangel på attraktive arealer til 
boligformål på Roverud bør dette området legges ut i 
planperioden. Før en eventuell utbygging i dette området 
må det bygges gang- og sykkelveg fram til skolen og 
sentrum. 
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Område 8 Gnr.129Bnr. 3– Gunn Helgeneseth Alnæs 
Dagens formål,  arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF A1 – ikke regulert. Området ligger nord/øst for Roverud 
sentrum på vegen til Lundersæter. Ca 1,5 km fra 
jernbaneovergangen.  

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Ca 34 daa.  

 
Foreslått formål Boliger 
Forslagsstiller Gunn Helgeneseth Alnæs 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte  

2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser 
 

3 Landskap/grønnstruktur Del av et verdifullt kulturlandskap. 
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4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte, men området rundt Prestegaardstjennet 

er mye brukt både sommer og vinter. 
6 Forurensning/støy Rv 205 
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, men området 
ligger ikke i tilknytning til eksisterende boligområde. Det 
er vanskelig å se på dette som et fortettingsprosjekt fordi 
de større utbyggingsområdene ligger på andre siden av 
Rv205  

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikk-sikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsning 

Ikke gang- og sykkelveg til skolen og skolebarn må krysse 
Rv205 
 

10  Barn og unge, nærmiljø God tilgang på friarealer. Stille og rolig område. Gode 
oppvekstvilkår. 
 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Påkoblingsmuligheter. Det foreligger ny VA-anlegg fram 
til Bergerud. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Radon – grunnforholdene må undersøkes 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt strategi 

om utvikling innenfor tettbebygde områder men et 
boligområde her kan ikke beskrives som et 
fortettingsprosjekt. Dette pga Rv205 som ligger som en 
barriere. Arealet ligger inneklemt mellom to veger og det 
foreligger meget sterke landbruksinteresser. Det ligger til 
rette for utbygging med tanke på teknisk infrastruktur. 
Ingen trafikksikker atkomst til sentrum og til skolen. Ved 
en eventuell utbygging må det etableres en trafikksikker 
kryssing av Rv205 og en gangveg til skolen og sentrum. 

 Anbefaling Området bør ikke legges ut i denne planperioden. 
Arealkonfliktene er mange og området ligger på feil side 
av Rv205 med tanke på trafikksikker atkomst til skole og 
sentrum.  
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 Vurdering av boligområder i Brandval skolekrets 
 

 
 
Utbyggingsprosjekt (i tillegg kommer fortetting og spredt boligbygging) 
1. Brandval øst Uregulert  50-70 enheter 
2. Bukåsveien Uregulert  2 enheter 
3. Goggestredet Uregulert 5 enheter 
   
   
I kretsen er kapasiteten stor nok, men det er behov for flere attraktive og sentrumsnære 
tomter. Følgende område er vurdert: 
 
4. Gbr. 106/12 og 106/197 Steinar Foseid og 
Torgeir Brandval 
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Område 4 Gnr.Bnr. – 106/12 og 106/197 Steinar Foseid og Torgeir 
Brandval 
Dagens formål,  arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF – A1 – ikke regulert. Området ligger sørvest for butikken 
og nordvest for kirka, langs med Fv390. Sentrumsnært, flatt og 
gode solforhold.  
 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området er på ca 5daa og består av fulldyrka lettbrukt jord. 
 

 
Foreslått formål Utbygging – bolig - eneboliger 
Forslagsstiller Kongsvinger kommune 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte  

2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser 
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3 Landskap/grønnstruktur Del av et verdifullt kulturlandskap. 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy  
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende struktur. Dette kan sees på som et 
fortettingsprosjekt 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikk-sikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsning 

Av- og påkjøringen må ses nærmer på. 
Ikke gang- og sykkelveg til skolen 
 

10  Barn og unge, nærmiljø God tilgang på friarealer. Gode oppvekstvilkår. 
 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Påkoblingsmuligheter.  

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Radon – grunnforholdene må undersøkes 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt strategi 

om utvikling innenfor tettbebygde områder. Et boligfelt 
her vil være en utvidelse av eksisterende boligområder 
Arealet ligger i et område som det foreligger meget sterke 
landbruksinteresser. Det ligger til rette for utbygging med 
tanke på teknisk infrastruktur. Ingen trafikksikker atkomst 
til sentrum og til skolen. 

 Anbefaling Med bakgrunn i at det er mangel på attraktive arealer til 
boligformål på Brandval bør dette området legges ut i 
planperioden. Her bør landbruksinteressene vike for å gi 
mulighet for sentrumsnære tomter. Før en eventuell 
utbygging i dette området må det bygges gang- og 
sykkelveg fram til skolen og sentrum. 
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 Vurdering av boligområder i Lundersæter 
skolekrets 
 

 
 
Utbyggingsprosjekt (i tillegg kommer fortetting og spredt boligbygging) 
1. Koien Uregulert 8 enheter 
2. Samfunnshuset øst Uregulert 8-10 enheter 
Her det ikke behov for flere boenheter og det har ikke kommet inn nye innspill. 
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 Vurdering av boligområder i Austmarka 
skolekrets 
 

 
 
Utbyggingsprosjekt (i tillegg kommer fortetting og spredt boligbygging) 
1. Bygningsgutua Regulert 8102 (1985) 8 enheter 
2. Idrettsplassen vest Regulert   20-30 enheter 
3. Larsmoen Uregulert 2-4 enhter 
4. Holmenlia Regulert0401 (2005) 10 enheter 
5. Holmenlia sør Uregulert 2-4 enhter 
Her er det ikke behov for nye boenheter, men det er behov for en omregulering av et 
planlagt boligområde. Det har kommet inn ett nytt innspill. 
 
3. Gbr.          Harald Ch. Larsmoen      
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Område 3 Gnr.Bnr. – Harld Ch. Larsmoen 
Dagens formål,  arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF – A1 – ikke regulert. Området ligger sør for Austmarka 
sentrum.  
 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området gir mulighet for en 3-4 tomter og området består av 
skog av høg bonitet.5 mål. 
 

 
Foreslått formål Utbygging – bolig - eneboliger 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte  

2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser 
 

3 Landskap/grønnstruktur  
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
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5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy  
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende struktur.  

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikk-sikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsning 

Av- og påkjøringen må ses nærmer på. 
Ikke gang- og sykkelveg til skolen 
 

10  Barn og unge, nærmiljø God tilgang på friarealer. Stille og rolig område. Gode 
oppvekstvilkår. 
 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Påkoblingsmuligheter.  

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Radon – grunnforholdene må undersøkes. Flomutsatt 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt strategi 

om utvikling innenfor tettbebygde områder. Et boligfelt 
her vil være en utvidelse av eksisterende boligområder 
Arealet ligger i et område som det foreligger meget sterke 
landbruksinteresser. Det ligger til rette for utbygging med 
tanke på teknisk infrastruktur. Ingen trafikksikker atkomst 
til sentrum og til skolen. 

 Anbefaling Med bakgrunn i at det er mangel på attraktive arealer til 
boligformål på Austmarka bør dette området legges ut i 
planperioden. Før en eventuell utbygging i dette området 
må det bygges gang- og sykkelveg fram til skolen og 
sentrum. 

 


