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Hovedplan for 
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Rv 210

Stasjonsområdet

FORORD

Temanotat Trafikk og gatebruk er et grunnlagsdokument som er utarbeidet i 
forbindelse med kommunedelplan for sentrum. Temaplanen støtter opp 
under den utviklingsretning som ønskes for Kongsvinger sentrum og de 
føringer som er gitt av formannskapet i oppstarten av arbeidet. 

Følgende tema behandles i planen:
• Fremtidig veg og gatesystem
• Sykkeltrafikk
• Kollektivtrafikk
• Parkering

Etablering av Rv 2 på sørsiden av Glomma er en viktig forutsetning for 
arbeidet med temaplanen. Reguleringsplanen for Rv 2 Slomarka –
Kurudsand skal vedtas i august 2007, planlagt byggestart vinteren 
2008/2009. Flytting av Rv 2 på sørsiden av Glomma vil redusere 
gjennomgangstrafikken i sentrum. For å hente ut gevinsten av dette må det 
fastlegges hvilken strategi som skal legges til grunn for både bruk og 
utforming av det avlastede vegnettet. Temaplanen gir føringer knyttet til 
dette.  

Parallelt med sentrumsplanarbeidet er det utarbeidet en formingsveileder 
som viser mer detaljerte løsninger for utforming av de sentrale bygatene og 
de viktigste plassene. Veilederen skal legges til grunn når bygater og 
tilhørende plasser skal rustes opp i Kongsvinger sentrum. Målet er å gi 
gatene og plassene et enhetlig preg med hensyn til hovedform, 
materialbruk og møblering. En referansegruppe med deltakere fra 
gårdeiere, handelsstanden, Statens vegvesen, GIVAS, ungdomsrådet, 
eldrerådet og funksjonshemmedes råd har fulgt arbeidet. Veilederen legges 
fram for politisk vedtak i august 2007. 

Kongsvinger kommune og Statens vegvesen har utarbeidet en hovedplan 
for sykkeltrafikk i Kongsvinger by. Planen omfatter hele byen og viser 
hovedsykkeltraseene fra de ulike boligområdene inn til og gjennom 
sentrum. Konklusjonene er tatt inn i temaplanen Trafikk og gatebruk. 

Sammen med Statens vegvesen har kommunen utarbeidet forslag til 
reguleringsplan for fremtidig Rv 210 i Eidemsgate. Traseen for Rv 210 ble 
avklart i kommunedelplan for Sentrum Nord, og er en viktig forutsetning for 
de helhetlige grepene som foreslås i temaplanen. Reguleringsplanene 
legges ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten 2007. 

Kongsvinger kommune har sammen med  ROM Eiendomsutvikling, 
Jernbaneverket, Statens vegvesen og Hedmark trafikk gjennomført et 
stasjonsutviklingsprosjekt for Kongsvinger stasjon. Målet er å utvikle 
Kongsvinger stasjon til et funksjonelt og attraktivt kollektivknutepunkt og 
samtidig legge til rette for en positiv byutvikling på stasjonsområdet. 
Resultatet fra prosjektet er omtalt i kapittel 9.4.
 
Undervegs i arbeidet med temaplanen har vi fått innspill fra Byen vår, 
Hedmark trafikk og Nettbuss, Kongsvinger taxi, Syklistenes landsforening, 
organisasjoner som representerer funksjonshemmede, eldre og barn- og 
unge samt Statens vegvesen. 
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Målsettinger
sentrumsplanen

Føringer 
formannskapet

1 PREMISSER FOR ARBEIDET MED TEMAPLANEN

Gatene i sentrum er et viktig byplanelement for å binde sammen 
bebyggelsen, skape liv mellom bygningene og gi mulighet for møteplasser. 
For å få et trivelig og levende bysentrum er det helt nødvendig med en 
bevisst strategi for bruk og utforming av sentrumsgatene og de viktige 
byrommene. 

Temaplanen bygger opp under målsettingen om å skape et levende, urbant 
og attraktivt regionsenter i vekst.

Følgende målsettinger anbefales lagt til grunn for utvikling av Kongsvinger 
sentrum: 
 
1. Bærekraftige prinsipper legges til grunn.
2. Utviklingen baseres på eksisterende målsetokk og identitet
3. Sentrum utvikles til et urbant, kompakt og tettbygd område med 

bykarakter.
4. Sør- og nordsiden knyttes sammen til ett sentrumsområde.
5. Det legges til rette for et kompakt og tydelig definert handelssentrum. 
6. Funksjonelle trafikkløsninger utvikles ut fra hensynet til et godt bymiljø. 

I kjerneområdet skal henynet til kollektivtrafikk, fotgjengere og 
syklister vektlegges.

7. Grøntområder bevares og nye grønne forbindelser opprettes. 
8. Et levende byliv skapes gjennom gode og tilgjengelige møteplasser 
9. Sentrumsområdets forbindelse med Glomma gjenopprettes og utvikles.
10.Sentrum styrkes som bosted og arbeidssted.
11.Kulturarven styrkes og brukes som ressurs 
12.Det legges vekt på kvalitet i de fysiske omgivelsene  
13.Universell utforming legges til grunn for utforming av bygg og 

uteområder  Følgende mål skal være styrende for sentrumsutviklingen: 

Noen av formannskapets retningslinjer for sentrumsplanarbeidet gir klare 
føringer for trafikk og gatebruk: 

• Planen må legge til rette for handels- og næringsvirksomhet.
• Infrastrukturen må utformes slik at sentrum kan vokse samtidig som et 

funksjonelt og trafikksikkert vegsystem sikres.
• Planen må fastsette et vegsystem som avklarer vegenes funksjon.
• Planen må videreføre framtidig Rv 210 trasé i 

Tommelstadgate/Eidemsgate.
• Planen må legge vekt på trafikksikkerhetstiltak for alle typer trafikanter. 
• Parkeringsarealer tilrettelegges i nær tilknytning til hovedvegnettet og 

helst i parkeringshus.
• Planen må legge til rette for kollektivtrafikk.
• Planen må legge til rette for alle former for funksjonshemmede med 

hensyn til tilgjengelighet og tilrettelegging.
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2 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET

Planområdet omfatter kjerneområdet på begge sider av Glomma. 
Avgrensingen setter rammer for hvor man i et langsiktig perspektiv bør 
legge til rette for sentrumsformål.   

På sørsiden går det et naturlig skille mellom den bymessige bebyggelsen 
langs Engens gate og den frittliggende eneboligbebyggelsen bak 
Glåmdalsbygget. Svenskehaugen inngår i sentrumsplanen, men ikke den 
frittliggende eneboligbebyggelsen på sørsiden av Jernbanegata. 

Ved Sundehjørnet er grensen lagt i Norskogveien. Trafikkårene danner 
visuelt og estetisk en naturlig planavgrensning her. Rv 2 ville vært det 
naturlige skille. Men området ved Norskogveien er tatt med for å inkludere 
viktige arealer for innfartsparkering. Det legges imidlertid ikke opp til 
sentrumsrettede funksjoner i dette området som kan konkurrerer med 
detaljhandelen på sørsiden. 

På nordsiden strekker området seg fra O.R Gjems veg til Storhallen. 
Området ved Gjemselund er ikke med. Her foregår det egne 
utviklingsplaner som må samordnes med sentrumsplanen. 

Framtidig Rv 210 i Eidemsgate danner en naturlig avgrensing mot den mer 
frittliggende bebyggelsen som ligger på nordsiden av Eidemsgate. Ved 
Markensplassen følger grensen Haakon den VII gate og videre på oversiden 
av Kongsvingerhallen. Dette gir en mulighet for å avklare planstatus for de 
sentrumsnære boligområdene inn mot Markensplassen. 
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Knutepunkt

Bilen dominerer

3 DAGENS SITUASJON

Kongsvinger sentrum er et sentralt kommunikasjonsknutepunkt i Sør-
Hedmark. Hele fem riksveger har sitt utgangspunkt i eller går gjennom 
byen; Rv 2,  Rv 20, Rv 210, Rv 200 og Rv 175. I tillegg er Kongsvinger 
stasjon et sentralt knutepunkt for persontrafikk/godstransport på 
Kongsvinger- og Solørbanen.

Knutepunktet er, ikke minst av topografiske grunner, sterkt konsentrert i 
sentrumsområdet. Her møtes riksveg, jernbane og busstilbud innenfor et 
snevert areal.  

Bilen har en fremtredende rolle i dagens sentrum, og gjør at Kongsvinger 
sentrum ikke er så attraktivt som et regionsenter bør være. Deler av 
vegnettet i sentrum har samme utforming i dag som den gang Rv 2-
trafikken gikk der. Gatene fremstår med sin utforming mer som veger enn 
som gater – det er bilen som dominerer. Sentrum preges også av store 
overflateparkeringsplasser på sentrale arealer som kunne vært utnyttet til 
andre formål. 

3.1 Biltrafikk

Tabell 1 viser at trafikken har økt på de fleste tellesnitt fra 1994-2005 med 
unntak av Kongsvinger bru, vestre deler av Glommengata og ved Rådhuset 
hvor trafikken er redusert. Dette henger sammen med etablering av 
rundkjøringen ved Tavernaen. Avviklingsproblemer i krysset førte til at 
mange i stedet benyttet Parkveien, Storgata og Kongsvinger bru.
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Figur 1: Trafikktall på utvalgtes nitt
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ÅDT
1994

(tellinger)

ÅDT
2005

Rv 2 Brusenteret 10 600 13 900

Rv 2 Gjemselund 
bru

7 900 10 100

Rv 2 langs 
Glomma 

7 400 9 500

Rv 2 Tajeveien 8 600 11 900

Rv 210 ved 
Rådhuset

9 000 7 600

Fv 396 
Glommengata 
østre del

8 500 10 300

Fv 396 
Glommengata 
vestre del 

12 000 10 000

Fv 396 
Kongsvinger bru

12 360 10 000

Tabell 1. Trafikktall på utvalgte tellesnitt  (ÅDT= gjennomsnittlig antall kjøretøy pr døgn.

Trafikken over Glomma fordeler seg i dag noenlunde likt mellom 
Kongsvinger bru og Gjemselund bru. Da det nye vegsystemet 
ble planlagt på slutten av 80-tallet var målsettingen en fordeling på 40/60. 
Det kreves ytterligere tiltak dersom denne målsettingen skal nås.  

Til tross for høye trafikktall i de sentrale bygatene er trafikkavviklingen stort 
sett tilfredsstillende. I korte perioder i rushtiden  kan det oppleves noe kø, 
men det er ingen kapasitetsproblemer på vegnettet i Kongsvinger sentrum i 
dag. 

Bilens framtredende rolle gjør imidlertid at Kongsvinger sentrum ikke er så 
attraktivt som et regionsenter bør være. Den høye trafikken i sentrale 
bygater gir miljøbelastninger og skaper barrierevirkninger som svekker 
sentrums kvaliteter.   

3.2 Ulykker

Glommengata, Storgata og Brugata er de mest ulykkesbelastede gatene i 
sentrum. Det er også her det har skjedd flest ulykker med myke trafikanter, 
se figur 2.

I løpet av perioden 1999-2004 er det registrert 4 ulykkespunkt i byen (mer 
enn 4 ulykker på 4 år):

- Rv 2 ved avkjøringen til veterinærklinikken
- Rv 2 ved tavernaen (før ombygging til rundkjøring)
- Rv 2 x Øvre Langelands veg
- Rv 2 kryss Tajeveien

I perioden 1995-2004 har det skjedd: 
• 11 personskadeulykker i Glommengata
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• 6 personskadeulykker i Brugata
• 10 personskadeulykker i Storgata

Figur 2 og 3. Trafikkulykker i Kongsvinger perioden 1999- 2004

3.3 Miljøforhold

Beregninger foretatt av Statens vegvesen  viser at over 1/4 av de som bor i 
sentrumsområdet er eksponert for utendørs støy over 55 dBA langs riks- og 
fylkesvegnettet.  55 dBA er anbefalt som en nedre grense for hva som er 
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akseptabel støynivå utendørs. Støyproblemet er størst i Brugata, Storgata 
og Glommengata med et utendørs støynivå på mellom 65 og 70 dBA. 

115 personer har mer enn 55 dBA utendørs ved boligen sin. Det relativt 
lave tallet henger naturlig sammen med at det er få mennesker som bor i 
sentrum totalt, og enda færre langs det mest belastede vegnettet.

Målsettingen om økt fortetting tilsier imidlertid at trafikkmengdene på 
sentrale bygater må reduseres for å bedre støysituasjoen for fremtidige 
sentrumsbeboere.   

I følge beregninger gjort av Statens vegvesen er det ingen bosatte i 
sentrum som har forurensning som kommer over grensene til de nasjonale 
målene når det gjelder PM10 (svevestøv).  Dette henger også selvsagt 
sammen med lavt antall bosatte langs de mest belastede sentrumsgatene. 

For myke trafikanter oppleves imidlertid både trafikkstøyen og 
forurensningen i de sentrale bygatene som generende og er med på å 
forringe opplevelsene og kvaliteten ved sentrum. 
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Økt trafikk i 
Brugata/Storgata

3.4 Effekten av ny Rv 2

Trafikkmønsteret i Kongsvinger sentrum vil endre seg ved etablering av ny 
Rv 2 på sørsiden av Glomma. Det har derfor liten hensikt å framskrive de 
trafikktallene som er vist i tabell 1. 

Statens vegvesen har utført analyser av trafikkfordeling i forbindelse med 
bygging av ny Rv 2 og Rv 210 i Eidemsgate. Analysene er basert på 
manuelle vurderinger basert på tidligere intervjuundersøkelser på Rv 2 og 
senere trafikktellinger. 

Figur 2

Følgende hovedkonklusjoner kan trekkes ut av rapporten:

• Figur 2 viser trafikkmønster for trafikk som passerer et snitt ved hhv. Rv 
2 og Rv 175. Det antas at de røde trafikkstrømmene vil ha størst 
tilbøyelighet til å velge den nye Rv 2. 

• Når nye Rv 2 tas i bruk vil dette i første rekke påvirke trafikken som 
skal til eller fra sør- og østsiden av Glomma. Før utbygging er det antatt 
at 80% av trafikken (dvs. 4000 kjøretøy pr døgn)  som har start eller 
mål på sørsiden av Glomma benytter dagens Rv 2, og 20% (1000 
kjt/døgn) benytter rv. 175. Med ny Rv 2 er det antatt at 100% av 
trafikken som skal på sørsiden av elva vil bruke ny Rv 2. 

Forutsatt at det ikke er gjort tiltak for å påvirke trafikkfordelingen vil en få 
følgende konsekvenser:

• Trafikk som tidligere har benyttet Øvre Langelands veg (Fv 381) vil i 
større grad velge nye Rv 2 og Gjemselund bru og deretter Brugata/ 
Storgata. Trafikken her må derfor forventes å øke.  

• Den nye Rv 2 bidrar til å redusere trafikken over Glomma med ca 3000 
kjøretøy pr. døgn. Hovedreduksjonen kommer på Gjemselund bru.

• Det må påregnes noe trafikkreduksjon på gamle Kongsvinger bru og i 
Glommengata (fv396).
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Rundkjøringen på
Kurudsand

Ny trase for Rv 2 
gjennom byen på 
dagsorden

Rundkjøringen på Kurudsand vil bli et viktig trafikkfordelingspunkt i møtet 
mellom Rv 2 og Kongsvinger sentrum. Det er mange som frykter trafikk-
kaos her når Rv 2 ledes inn mot byen på sørsiden. Statens vegvesen har 
gjort en kapasitetsberegning av rundkjøringen på Kurudsand. 

Antatt trafikkfordeling er vist på figur 3. Tallene viser ÅDT i 2004, gitt at ny 
Rv 2 er bygd. 

7 500

3 000

7 000

11 500

4 500

10 000

Gjemselund bru

Rv 2Ny Rv 2 
Storgata

Antatt framtidig trafikkfordeling i kryss på 
sørsiden av Gjemselund bru.  ÅDT i 2004

Figur 4: Antatt trafikkfordeling i rundkjøringen på sørsiden av Gjemselund bru etter at ny rv. 2 
er tatt i bruk.

Kapasitetsberegningen viser en belastningsgrad på 0,45, som indikerer 
problemfri trafikkavvikling. Grensen for problemfri trafikkavvikling ligger på 
ca 0,7. For å nå denne belastningen må en opp i en trafikkvekst på ca 50 % 
i forhold til nåværende situasjon.  Med ny Rv 2 vil det blir ett 
fordelingspunkt ved Fulu, ett ved Sidselsrud og ett ved Kurudsand. 
Rundkjøringen ved Kurudsand vil må derfor forventes å ha god kapasitet i 
mange år framover.   

I forbindelse reguleringsplanen Slomarka – Kururdsand og 
konsekvensutredningene for Rv 2 Nybakk- Kongsvinger er det utarbeidet  to 
ulike prognoser for forventet trafikkvekst på Rv 2 ved Kurudsand. Den ene 
baserer seg på prognosen som legges til grunn i Nasjonal transportplan. I 
denne prognosen er det lagt til grunn 1% årlig vekst. Dette gir 12000 
kjt/døgn i 2022 og 13700 kjt/døgn i 2036. 

Den andre prognosen baserer seg på observert trafikkvekst og legger til 
grunn en årlig trafikkvekst på 2,2 %. Ved Kurudsand gir dette 14600 
kjt/døgn i 2022 og 19800 kjt i 2036.

Prognosene spriker veldig, og det er usikkert hvordan utviklingen blir. Økt 
satsing på Kongsvingerbanen og svenskehandelen vil f.eks påvirke 
trafikkutviklingen. 

Uansett prognosegrunnlag vil det være riktig av Kongsvinger kommune å 
sette på dagsorden videreføringen av Rv2 gjennom Kongsvinger by. Dette 
gjelder både i forhold til sentrum og problematikken på Rasta. Ny trase for 
Rv 2 gjennom byen er ikke et tema i sentrumsplanen, men må følges opp i 
en egen prosess knyttet til kommuneplanen.     

Vurderingene gjort av Statens vegvesen viser at belastningen i de sentrale 
bygatene vil være stor selv etter etableringen av ny Rv 2. Skal vi skape et 
triveligere bysentrum og gi rom for opprusting av bygatene i Kongsvinger 
kreves ytterligere grep for å redusere trafikken. 
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Trasè vedtatt i 
1999 

Ulike 
krysslønsinger

Viktige tiltak er: 

• Etablering av Rv 210
• Etablere et tydelig gatehierarki med føringer for gatenes utforming  
• Styrking av kollektivtrafikken
• Tilrettelegge for økt sykling
• Etablering av strategisk anlagte parkeringsplasser

4 RV 210 I EIDEMSGATE

Ny Rv 210 var en del av hovedvegsystemet som ble planlagt på slutten av 
åttitallet. For ikke å forsinke planprosessen for ny Rv 2 gjennom byen 
ytterligere ble den imidlertid ikke etablert. 

Diskusjonen om fremtidig trase for Rv 210 var derimot en av 
hovedspørsmålene knyttet til utarbeidelsen av kommunedelplan for 
sentrum Nord. Statens vegvesen ønsket Rv 210 som en fjerde arm i 
rundkjøringen i Brugata, og videre opp Juellsgate. Av hensyn til arealbruk 
og barrierevirkninger ble det imidlertid vedtatt at fremtidig Rv 210 skulle 
legges til Eidemsgate. Formannskapet har vedtatt at denne forutsetningen 
fortsatt skal ligge til grunn for kommunedelplan sentrum.  

Etablering av ny rundkjøring i krysset Rv 2 /Eidemsgate i 2004 var første 
ledd i omleggingen av Rv 210. Etablering av Rv 210 i Eidemsgate er en 
forutsetning for å gå inn med trafikkreduserende tiltak i Brugata og 
Storgata.  

Det er besluttet at finansieringen av prosjektet skal tas som en del av Rv 2 
utbyggingen og ikke over budsjettet for øvrige riksveger. Dette er en viktig 
beslutning som gjør det mulig å etablere Rv 210 i 2010/2011.  

Ny Rv 210 i Eidemsgate og Rv 2 Fulu-Kurudsand vil trafikalt utfylle 
hverandre. Ny Eidemsgate vil bidra til at mer trafikk kanaliseres mot Rv 2 
og omvendt. Ny Rv 2 bidrar til å avlaste Øvre Langelandsveg (Fv 381), og 
ny Eidemsgate vil bidra til at færre fra Øvre Langelandsveg velger 
Brugata/Storgata.

Kongsvinger kommune har sammen med Statens vegvesen vurdert den 
vedtatte kryssløsningen mellom Eidemsgate og Storgata på nytt, blant 
annet med  bakgrunn i innspill fra den lokale handelsstanden i området. 
Ulike alternativer for utforming og linjeføring er vurdert, spesielt koblingen 
mot Storgata. I dette arbeidet ble det lagt til grunn at færrest mulig hus 
skulle innløses. 
 
I et langsiktig byutviklingsmessig perspektiv er det etter Kongsvinger 
kommune syn viktig å tenke litt friere. Kommunen har derfor fått utført en 
mulighetstudie av to alternative løsninger for dette kryssområdet uavhengig 
av dagens bebyggelse. Dette studie viser spennende grep i forhold til 
framtidig utvikling, og en bedre kobling mellom fremtidig Rv 210 og 
Storgata.
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Figur 4: Skisse alternativ 1  

Figur 5: Skisse alternativ 2  

De to forslagene gir rom for en ny møteplass mellom Eidemsgate og 
Pyramiden senter. Eksisterende butikksenter blir mer skjult i alternativ 2 
enn den innbydende åpne plassdannelsen i alternativ 1. 

Forslagene kan også gi rom for ny bebyggelse i ulike varianter. Statens 
vegvesen vil i løpet av høsten 2007 fremme en reguleringsplan som viser to 
ulike kryssløsninger og tilgrensende arealbruk. Skissene slik de foreligger pr 
i dag er vist i vedlegg.  I planen bør det reserveres en kooridor som ivaretar 
begge løsningene. 
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5 FREMTIDIG GATEHIERARKI

 Dagens gatehierarki er utydelig og bør fremheves og forsterkes. Etablering 
av Rv 2 på sørsiden av Glomma vil gi et nytt trafikkbilde i Kongsvinger 
sentrum, og en større mulighet for et differensiert trafikksystem. Når 
gjennomgangstrafikken på Rv 2 nå flyttes ut bør byrommene gjenerobres til 
nytte for sentrum og dets brukere. 

Sentrumsplanen bygger på et prinsipp om å etablere en sterk gangakse – 
et sentrumsnett - som skal binde sammen kjerneområdet i sentrum. I dette 
nettet skal man finne hovedtyngden av sentrumsrettede funksjoner, her 
skal bilen underordnes de myke trafikantene og her skal det satses på å 
utvikle gode offentlige rom og sosiale arenaer. Det skal legges økt vekt på å 
skape aktiviteter i byrommene. Her skal det stilles høye krav til kvalitet i 
det offentlige rom og strenge krav til en bymessig bebyggelse. 

I planen er det lagt til grunn et fremtidig gatehierarki som skiller mellom 
det som skal utvikles som rene bygater der bylivet skal leves og hva som 
skal være boliggater og hovedveger/samleveger, se vedlegg 1.  

Intensjonen er at unødig gjennomgangstrafikk ikke skal belaste de sentrale 
bygatene, men ledes på hovedvegnettet rundt sentrum og til strategisk 
anlagte parkeringsplasser i randsonen rundt kjerneområdet. 

I formingsveilederen er det vist hvilke grep som bør gjøres for å bygge opp 
under dette gatehierarkiet. Bevisst bruk av gatebredder, vegetasjon,
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belysning og møblering vil skape et tydeligere trafikksystem og gi bygatene 
en triveligere utforming med økt vekt på myke trafikanter. 
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Strategi 
vegsystemet

Følgende strategi legges til grunn for utvikling av vegsystemet i sentrum: 
 
• Hovedtyngden av trafikken inn mot byen vestfra skal komme på ny Rv 2 

på sørsiden av Glomma. Det bør vurderes tiltak som gjør Sundehjørnet 
til naturlig «inngangsport» til sørsiden.  

• Trafikken på Fv 381, Øvre Langelandsveg skal reduseres. Dette er 
skoleveg, og går gjennom et område med mange boliger, to barnehager 
og et alders- og sykehjem. Trafikken som skal til/fra Solørområdet bør 
ledes til å bruke ny Rv 2 og Rv 20, og ikke belaste Øvre Langelandsvei. 
Tydelig skilting på Rv 2 ved Fulu og nedsatt hastighet på gamle Rv 2 er 
viktige tiltak.

• Målsettingen om en fordeling mellom Kongsvinger bru og Gjemselund 
bru på 40/60 bør opprettholdes. Det bør iverksettes tiltak for å få mer 
av trafikken til å gå via Gjemselund bru. 

• Bygging av ny Rv 210 i Eidemsgate  etableres for å avlaste sentrale 
bygater på begge sider av elva. 

• Parkvegen, Markensvegen og Engensgate utvikles som bygater der 
hovedfunksjonen er å lede trafikken fra hovedvegnettet og inn til 
sentrumskjernen og inn mot strategiske parkeringsplasser.    

• Brugata, Storgata, Tommelstadgate, Rådhusgata, Glommengata og 
Jernbanegata utvikles som bygater der fotgjengere, syklister og 
kollektivtrafikk skal ha klar prioritet. Utformingen av gatene skal tydelig 
signalisere at her skal bilen ferdes med redusert hastighet og på de 
myke trafikanters premisser.   

• Strandvegen stenges for gjennomkjøring i tråd med vedtatt 
reguleringsplan for Rådhuskvartalet-Sentrum videregående. 

• Forlengelse av Engensgate bak Tinghuset etableres. Dette vil gi et 
”ringsvegsystem” med adkomst til parkeringsplasser i bakkant og 
avlaste Jernbanegata for trafikk. 

• Samvirkegata stenges for gjennomkjøring. Kun adkomst til 
parkeringsplasser bak Svennevig-gården. En forutsetning for å utvikle 
Mallings plass til et godt byrom fri for parkerte biler. 

• Formingsveileder for gater og plasser i Kongsvinger skal legges til grunn 
for opparbeiding av de ulike gatene. 

• Planen foreslår ikke rene gågater utover den som allerede er etablert på 
sørsiden. Pr i dag er det ikke nok målpunkt og funksjoner i 1. etasje til å 
forsvare en gågate. Bygatene utformes imidlertid slik at de kan bygges 
om til gågater når det evt blir aktuelt. 

I vedlegg 2 er det vist skisser som viser at man ved ulike grep kan gi 
bygatene et helt annen preg. 
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Korridor

Handlingsplan

Utbyggingsavtaler

6 NY GANGBRU OVER GLOMMA

Etablering av en ny gangbro over Glomma har vært lansert som et viktig 
tiltak  for  å  knytte  de  to  sidene  av  sentrum bedre  sammen.   Fremtidig 
utvikling av rådhuskvartalet til et attraktivt og innholdsrikt bo-, kunnskaps-, 
kultur  og  næringsområde  forsterker  behovet  for  en  bedre  kobling  mot 
sentrum  sør  og  kollektivknutepunktet  spesielt.  Avstanden  fra 
stasjonsområdet  til  skoleområdet  er  i  dag  ca  1  km.  Ved å  etablere  en 
gangforbindelse over elva kan denne avstanden reduseres til ca 250 m til 
skoleområdet og 400 m til Kongsvingerhallen. Dette er gangavstander som 
i vesentlig grad vil bedre tilgjengeligheten mellom de to områdene samtidig 
som det vil knytte de to bysentrene sammen på en miljømessig måte. Det 
vil også være et viktig tiltak for å gi en bedre kobling mellom kulturområdet 
og boligområdene syd for sentrum. 

Etablering av gangbru i dette området er imidlertid ikke lett teknisk sett 
pga jernbanen og Rv 2. I planen er det reservert en korridor som for en 
framtidig gangbru. Det må gjøres en mulighetstudie for å se om dette lar 
seg gjøre teknisk sett og for å få frem kostnadene for et slikt tiltak. 

7 FINANSIERING 

Etablering av Rv 210 vil skje som en del av Rv 2 etableringen og forventes 
bygget i 2010/2012. Ombygging av det øvrige bygatenettet i sentrum vil 
kreve finansiering enten gjennom statlige midler eller gjennom kommunal 
egenfinansiering. Prosjektene må defineres og kostnadsberegnes med sikte 
på  å  få  prosjektene  inn  på  handlingsplanen  for  øvrige  riksveger  og  i 
kommunens fremtidige investeringsprogram.  

For kommunen vil det være viktig å bruke utbyggingsavtaler der det er 
aktuelt for å få private utbyggere til å ta sin del av kostnaden med å 
opparbeide infrastrukturtiltak knyttet til gatenettet. 
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Kriterier for å øke 
kollektivandelen

8 KOLLEKTIVTRAFIKK

Det er et overordnet mål å få flere til å reise kollektivt for i størst mulig 
grad  avlaste  sentrum  for  trafikk.  Skal  man  lykkes  med  å  øke 
kollektivandelen er det noen suksesskriterier som må være på plass:

• Et sammenhengende og tydelig merket sykkelvegnettet fra de 
omkringliggende boligområdene og inn til og gjennom sentrum.

• Holdeplasser lokalisert midt i sentrum og nær de viktigste handlegatene
• God fremkommelighet i sentrum og på resten av vegnettet
• Hurtig påstigning
• Konsentrasjon av funksjoner/arealbruk – spesielt opp mot 

knutepunktene
• God tilgjengelighet for gående til holdeplassene
• Leskur med god informasjon på holdeplassene
• Universell tilgjengelighet på alle holdeplasser
• Godt vedlikehold av holdeplassene
• Prioritere vedlikehold av holdeplasser og kollektivtraseer vinterstid. 

8.1 Dagens bybusstilbud

Kongsvinger har i dag fire bybussruter i dag:  

• Bybuss 1 Rasta - Vennersberg 
• Bybuss 2 Vangen - Skriverskogen 
• Bybuss 3 Kurudlia - Digerudlia 
• Bybuss 4 Festningsbussen (Glåmlia)

Bussene kjører etter følgende frekvens og traseer: 

• Bybuss 1 - hver halvtime fra 0600 om morgenen til kl 18 om 
ettermiddagen. Kjører fra Storgata (Rådhusplassen) via stasjonen og til 
Rasta og Vennersberg og tilbake til stasjonen igjen. Runden tar 30 
minutter.

• Bybuss 2  - hver halvtime fra 0600 til ca 1700. Kjører fra stasjonen, via 
rådhuset og ut Rv 2 til Vangen, Bogeråsen,  Skriverskogen, Sykehuset, 
rådhuset og stasjonen. Runden tar 30 minutter.

 
• Bybuss 3 - annen hver time fra rundt 0700 til ca 1700. Kjører stasjonen, 

rådhuset, Bæreiavn, Badstuvn,Blomstervn , Utsiktsvn, Apoteket, Mega 
og til stasjonen. Runden tar 30 min.

• Bybuss 4 - annen hver time fra kl 0745 til kl 1600. Kjører stasjonen, 
rådhuset, sykehuset, rv 2, Langelandshjemmet, Kirketorget, Glåmlia, 
Øvrebyen, , Pyramiden, Tråstad skole, svømmehallen, rådhuset og 
Kongsvinger stasjon. Runden tar 35 min.

Disse 4 rutene dekkes i dag med 2 busser. Den ene bussen kjører 
kontinuerlig Vennersberg - Vangen/  Skriverskogen. Buss 2 kjører 
kontinuerlig Vennersberg - Kurudlia - Vennersberg – Glåmlia.
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Ingen  busser  på 
søndag

Prosjekt bybuss

Rute 1 og 2 går mandag-lørdag, mens rute 3 og 4 kun går ukedagene. 
Søndag går det ingen bybusser i Kongsvinger. 

Trafikkmessig er det mellom 2500 - 3000 passasjerer pr uke på 
bybussrutene. Tallene er forholdsvis stabile, noe mindre i sommerhalvåret. 
Vennersbergruta har bra trafikk, noe mindre på Vangen/ Skriverskogen, 
mens det i Kurudlia og i Øvrebyen/ Glåmlia er veldig liten trafikk.
 
Eksisterende rutestruktur fører til en for lav frekvens til at man oppfatter 
bussen som et reelt alternativ til bilen. Fra noen av boligområdene må man 
også være med på relativt lange rundturer før de når målpunktene i 
sentrum. Dette oppleves ofte som negativt og stimulerer ikke til bruk av 
kollektive transportmidler. 

Hedmark trafikk har i samarbeid med Nettbuss og Kongsvinger kommune 
satt i gang et Bybussprosjekt der hensikten er å styrke bybussen i 
Kongsvinger. Skal kollektivandelen øke må det legges til rette for en 
rutestruktur som gir kortest mulig reisetid til/fra sentrum og hurtigere 
frekvens. Det må også være god korrespondanse med både tog, 
ekspressbusser og regionale bussruter. 

Som en del av Bybussprosjektet ble det høsten 2006 gjennomført en 
markedsundersøkelse i regi av Hedmark trafikk. Følgende konklusjoner kom 
frem gjennom undersøkelsen: 

Ikke brukere:
• Den grunnleggende motforestillingen mot å kjøre buss preger 

holdningen.
• Denne holdningen søkes påvirket ved å fremheve fordelene for bl.a 

miljø, økonomi, samfunn m.v.
• Men en vesentlig reell endring i busstilbudet vil en kunne påvirke 

interessen for å bruke buss
• Ved tiltak for begrensning av bilbruk i byen, vil man tilpasse seg bruk av 

buss (forutsatt at tilbudet bedres)
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Brukere:
• Dagens pris oppfattes som noe høy i forhold til hva man faktisk betaler 

for, men med ett bedre tilbud enn i dag synes det som om brukerne vil
akseptere en høyere pris

• Et bedre og riktigere valg av rutetraseer med kortere reisetid vil øke 
bruken av buss

• Et bedre rutetilbud, bl.a på ettermiddagstid, vil gi øke mulighetene for å 
bruke buss i flere situasjoner enn i dag

• Bussholdeplassene bør bedres!

Hedmark trafikk har besluttet å øke bybusstilbudet allerede fra høsten 2007 
ved å gjennomføre følgende grep:  
 
• Bybuss 1 Rasta/Vennersberg kjøres i begge retninger noe som vil 

redusere reisetiden inn mot sentrum.
• Bybuss 1 og 2 får flere avganger på hverdager og lørdager, men samme 

frekvens. 
• Bybuss 1 og 2 får avganger på søndager 
• Bybuss 3 og 4 får flere avganger på hverdager, men samme frekvens 

Rutestrukturen på de andre bybussrutene skal vurderes for å se om 
reisetiden inn mot sentrum kan reduseres. Endringer vil evt komme i 2008. 
Parallelt jobber Hedmark trafikk med en bedre markedsføring av 
kollektivtilbudet samt å bedre informasjonen på holdeplassene.  

For Kongsvinger kommune blir det viktig å delta i dette arbeidet både for å 
være en pådriver men også for å ta kommunens del av ansvaret for å legge 
til rette for nødvendig infrastruktur i forhold til en endret rutestruktur. 

8.2 Fremtidig hovedtrase for buss i sentrum

Uansett  framtidig  rutestruktur  vil  hoved-trasèene  for  kollektivtrafikken 
gjennom sentrum være Glommengata, Kongsvinger bru og Storgata. Dette 
gjelder for bybussene, de regionale rutene og for noen av Nettbuss sine 
ruter til Oslo/Gardermoen. 

I disse gatene er det viktig å legge til rette for god fremkommelighet for 
bussene. I dag kan det tidvis være noe avviklingsproblemer knyttet til 
utkjøring fra holdeplasser. I formingsveilederen er bussen gitt prioritet ved 
at busstoppen er lagt i gata og ikke i egen busslomme. Dette vil også 
styrke bygatepreget. 

Gjennom detaljutformingen av Storgata, Brugata og Glommengata er det i 
formings-veilederen tatt spesielle hensyn til buss-trafikken bl.a med tanke 
på anbefalt vegbredde. 

I forbindelse med etablering av Rv 210 i Eidemsgate må Storgata stenges 
for biltrafikk ved Pyramiden. Det kan bli aktuelt å legge om traseen for 
Timesekspressen slik at de i stedet kjører Parkvegen opp mot sykehuset og 
videre Dr. Gundahls veg mot Øvre Langelandsveg. Vil da fange opp 
sykehuset som er et viktig målpunkt. Dette betinger imidlertid bygging av 
ny bussholdeplass i Øvre Langelandsveg. 
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Stasjonsprosjekt

8.3 Kollektivknutepunkt

Tilrettelegging  på  holdeplasser  og  knutepunkt  på  knutepunkter  og 
holdeplasser er en viktig faktor for å øke kollektivandelen.  

I sentrum er det ett etablert kollektiv-knutepunkt og noen sentrale 
bussholdeplasser:

• Jernbanestasjonen – (knutepunkt både tog og buss)
• Storgata ved Rådhuset (sentral bussholdeplass)
• I Tommelstadgate ved Bedehuset
• Kongsvingerhallen (bussholdeplass skolebuss)

Holdeplassene i Storgata og kollektiv-knutepunktet på jernbanen bør 
videreutvikles for å gi bedre forhold for de kollektivreisende. 

Holdeplassen i Storgata mangler f.eks informasjon om bybussene, og 
ventefasilitetene er ikke innbydende. I formingsveilederen er det foreslått å 
flytte denne holdeplassen til området ved ETO-bygget for å frigjøre området 
ved Rådhusplassen til dette viktige byrommet.  

8.4 Stasjonsområdet

Kongsvinger stasjon anbefales videreført som det viktigste 
kollektivknutepunktet i sentrum for både buss og tog. Økt satsing på 
jernbane vil forsterke behovet for et velfungerende knutepunkt. 

Opp gjennom årene har det vært flere runder på utforming av 
bussterminalen på stasjonsområdet, uten at man har kommet frem til en 
løsning som er optimal. 

Kongsvinger kommune har i samarbeid med Jernbaneverket, Statens 
vegvesen, Hedmark trafikk og ROM Eiendom AS jobbet med et 
stasjonsutviklingsprosjekt for Kongsvinger stasjon. 
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Flytting av 
innfartsparkering
og nytt 
terminalbygg

Uavklarte 
spørsmål

Stasjonsutviklingsprosjektet skulle lede frem til omforente løsninger med 
hensyn på fremtidig arealbruk innenfor stasjonsområdet. I et slikt prosjekt 
er det mange motstridende interesser, og den ideelle løsningen er ikke 
funnet enda. Prosjektgruppen anbefaler at innfartsparkeringen flyttes ut av 
stasjonsområde og til området øst for tunnelmunningen. Gruppa ser også
at det gamle stasjonbygget vanskelig kan bli et funksjonelt terminalbygg, 
og at det heller bør tilføres funksjoner som bygger opp under sentrum for 
øvrig. Gruppa er også enige om at eksisterende jernbaneverksted bør 
flyttes for å gi rom nye utbyggingsarealer på stasjonsområdet. 

I illustrasjonsplanene som er utarbeidet, se vedlegg 3, er det vist løsninger 
der hele godsrekka langs sporet rives at det etableres en ny 
terminalbygning øst for dagens stasjonsbygg. Nærheten til spor gjør at en 
utbygging i dette området vanskelig til andre formål enn jernbanerelatert 
virksomhet, og at det derfor synes fornuftig å tenke etablering av 
plattformer for busser i dette området. Dette vil frigjøre utbyggingsarealer 
lenger inn på plassen. 

Uenigheten i de ideskissene som nå foreligger er knyttet til hvorvidt det 
gamle godsbygget skal bevares eller ikke og om det evt kan flyttes til andre 
stedre. Det er også uenighet knyttet til løsningene for på- og avstigning 
samt omfanget av hvor mange busser det skal planlegges for. Dette er 
spørsmål som må avklares i en reguleringsplanprosess for området.      

Begge alternativene viser et potensiale for ny byutvikling nede på stasjonen 
som vil være en viktig premiss for videre utvikling av sentrum syd. 
Stasjonsprosjektet må nå føres videre med tanke på realisering av 
delprosjekter. Her må Kongsvinger kommune ta en aktiv rolle og søke 
samarbeid med aktuelle parter. 
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Målsetting i 
kommuneplanens 
arealdel

9 SYKKELTRAFIKK

Det er et overordnet mål å legge til rette for økt sykkeltrafikk i Kongsvinger. 
Skal man oppnå dette må det gjøres mer attraktivt å bruke sykkel. 
Suksesskriteriene for økt sykkelbruk er et sammenhengende nettverk av 
gode sykkeltrasèer med oversiktlig og god skilting. I tillegg må det legges 
til rette for tilstrekkelige sykkelparkeringsplasser som er godt utformet og 
riktig plassert.  

I kommuneplanens arealdel 2003-2014 er det lagt til grunn at det skal 
etableres et sammenhengende gang- og sykkelvegnett der det legges vekt 
på: 

• Bedre forbindelse mellom boligkonsentrasjoner, arbeidsplasser og 
kollektivknutepunkt.

• Bedre kontakt med nærfriluftsområdet fra Kongsvinger sentrum.
• Bedre kontakt mellom tettstedene i Glommadalføret.
• Muligheter for å skape rundturer.
• Mulighet for å koble seg på sykkelnettet i Sør-Odal.
 
I dag er byen lite tilrettelagt:  
• Det er relativt få strekninger med atskilt gang og sykkelveg.
• Det mangler et helhetlig sammenhengende nett. 
• Det er mye fortaussykling med de konflikter dette gir.
• Transportsyklisten ser i stor grad ut til å sykle i kjørebanen, men 

fartsgrense og fartsnivå er ofte høyt og gir utrygghet.
• Visningsskilt er fraværende.
• Vedlikeholdet av de etablerte sykkelanleggene er mangelfulle.
• Det er lagt lite til rette for sykkelparking ved sentrale målpunkt.

Tilbudet er spesielt dårlig utviklet i byens sentrum, der syklisten ikke er gitt 
noe form for prioritet.   

Kongsvinger er en kompakt by, der det meste av bebyggelsen ligger i en 
radius på 3 km fra Kongsvinger bru. Samlet bor det i overkant av 10 000 
innbyggere innenfor denne radiusen. Selvom det for noen av boligområdene 
er knyttet store utfordringer mhp høydeforskjellene bør det være mulig å 
øke sykkelandelen ved å legge bedre til rette for syklisten. 

9.1 Hovedvegnett  sykkel

I  forbindelse  med  sentrumsplanen  er  det  utarbeidet  en  hovedplan  for 
sykkeltrafikk  i  Kongsvinger  by  med tilhørende  handlingsprogram. Planen 
viser hovedsykkelvegtrasèene fra de ulike boligområdene inn til og gjennom 
sentrum. Trasèene danner et nettverk der det skal legges spesielt til rette 
for syklister. Kartet på neste side viser dette overordnede sykkelvegnettet. 

Innenfor sentrumsområdet er det en utfordring å etablere et godt 
sykkeltilbud i Brugata, Storgata, Glommengata, Parkvegen og 
Markensvegen.
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9.2 30 km/t og blandet trafikk 

Ideellt sett burde det etableres egne sykkelfelt langs alle bygatene i 
sentrumskjernen. Gatene er imidlertid for smale til at dette lar seg gjøre 
over lengre strekninger. I stedet anbefales det en løsning med blandet 
trafikk og nedsatt hastighet til 30 km/t i bygatene. Dette er en løsning som 
er innført i flere andre norske byer. 
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En reduksjon av hastigheten til 30 km/t vil virke trafikkavisende og er også 
et effektivt tiltak for å redusere drepte og alvorlig skadde i byområdet (se 
figur 6). 

Gatenes må gis et formspråk (bredde, beplantning, fysiske tiltak etc) som 
signaliserer at man skal kjøre i 30 km/t. Dette er fulgt opp i 
formingsveilederen.

Figur  6:  Sammenhengen  mellom  dødsrisiko  og  hastighet  ved  sammenstøt  mellom  bi  og 
fotgjenger. (Kilde: Statens vegvesen, UTB-rapport 2003/6)

Figur 8: Forslag til 30-sone

Det foreslås innført generelt 30 km/t-sone innefor hele sentrumsområdet, 
med unntak av hovedvegnettet. De aktuelel gatene er vistbmed gult Ved å 
knytte det til soner unngår man mye unødig skilting og kan samtidig sikre 
skoleveger i de sentrumsnære boligområdene. På sørsiden ble 30 km/t 
innført allerede i 2006. 

9.3 Sykkelparkering

Det er lite tilrettelagt for sykkelparkering i Kongsvinger sentrum. Planen 
foreslår økt etablering av sykkelparkeringsanlegg i sentrum i tilknytning til 
kollektivknutepunkt og andre viktige målpunkt. 
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Kongsvinger har i dag ingen norm knyttet til etablering av sykkelparkering. 
I de nye parkeringsnormene er det imidlertid stilt krav om 
sykkelparkeringsplasser i  forbindelse med etablering av boliger eller 
næringsformål.  

Figur 9: Forslag til hvor det bør etableres sykkelparkeirngsplasser

Med 30 km/t sone i sentrum, og planens foreslåtte istandsetting og 
miljøtiltak i flere av bygatene legges forholdene bedre til rette for sykling i 
sentrum. Opphøyde gangfelt, reduksjon av kjørebanebredden, bevisst bruk 
av belegg og beplantning vil gjøre det forsvarlig å sykle i kjørebanen. Slik 
vil det også bli et klarere skille mellom fotgjengere og syklister. 
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Helhetlig 
parkeringspolitikk 
savnes
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10 PARKERING

Parkering er et viktig virkemiddel for å skape et levende sentrum. På den 
ene siden må biltrafikken som er nødvendig for sentrums funksjons-
dyktighet få gode rammebetingelser, ellers vil en ikke få det aktive og 
levende handel- og bysentrum som en etterstrever.  På den annen side vil 
et sentrum dominert av biler og parkeringsplasser redusere sentrums 
kvaliteter. 

Utfordringen er å legge opp til en parkeringspolitikk som gir en god balanse 
mellom disse aspektene. 

Parkeringsutredningen datert mai 2004, som ble vedtatt i Kommunestyret i 
juni 2004 ligger til grunn for temaplanen.

Kommunestyret hadde en sak oppe i juni 2005 angående justering av 
timesatser og parkeringstider. Saken ble vedtatt utsatt for og ses i 
sammenheng med sentrumsplanen, og tas derfor opp her. 

Det savnes en helhetlig og samordnet parkeringspolitikk for Kongsvinger 
sentrum. I sentrumsplanen må det tas stilling til hvorvidt man ønsker å 
bruke parkeringspolitikken som et aktivt virkemiddel knyttet til utviklingen 
av sentrum. 

I den forbindelse må følgende problemstillinger vurderes: 
• Hvilket avgifts- og reguleringssystem er mest hensiktsmessig?  
• Hvilken parkeringsnorm som skal legges til grunn i sentrum?
• Hensiktmessig lokalisering av de strategisk gode parkeringsplassene. 
• Om det ved utbygging skal stilles krav om at deler av 

parkeringsdekningen skal være som p-hus/parkering under terreng.
• Hvilke retningslinjer man skal ha for midlertidige omdisponering av 

ubebygde arealer?
• Hvilke frikjøpsordninger som eventuelt skal gjelde?
• Om det skal stilles estetiske krav til utforming av parkeringsplasser?
• Om det bør stilles krav om sykkelparkerings som et ledd i å stimulere til 

økt sykkelbruk?
• Hvorvidt man skal bruke parkeringsinntekter til investering i sentrum?
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Overflateparkering 
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Antall og plassering av parkeringsplasser, prissetting og tidsbegrensninger 
på offentlige plasser er alle måter å bruke parkeringsrettede virkemidler på 
for å nå et overordnet mål. 

Kommunens styring av parkeringstilbudet er avgrenset til de kommunale 
parkeringsplassene samt offentlig gategrunn. De private plassene påvirkes 
gjennom parkeringsnormene, krav og bestemmelser om adkomstforhold og 
trafikale forhold. Ut over dette har det offentlige pr i dag ingen formell 
kontroll med bruk av private parkeringstilbudet, blant annet når det gjelder 
tidsregulering og avgift. 

For at publikum skal forstå og respektere parkerinsgreguleringene jobbes 
det nå med en lovendring som har til hensikt å få til en helheltig regulering 
av all avgiftsparkeringsvirksomhet, både offentlig og privat. Dette vil være 
et viktig skritt i riktig retning av en samordnet politikk på området. 

10.1 Dagens parkeringssituasjon 

Avgiftsparkering og kommunal håndheving av parkerings-
bestemmelsene for Kongsvinger ble innført i 1990. Hovedformålet 
med innføring av avgiftsbelagte p-plasser i sentrum var å skape 
bedre trafikkforhold og gjøre sentrale p-plasser tilgjengelige for 
publikum. Det hadde i lang tid vært vanskelig å finne tilgjengelige p-
plasser i nærområdene for de som skulle utrette forskjellige 
gjøremål i sentrum. Etter at ordningen ble innført, bedret trafikk- og 
parkeringsforholdene seg vesentlig og tilgjengeligheten for publikum 
ble tilfredsstillende. 
 
I forhold til ønsket sentrumsutvikling er det imidlertid et problem at en stor 
del av de åpne plassene i sentrum benyttes til parkeringsareal, se figur på 
neste side. Parkerte biler dominerer bybildet og opptar verdifullt areal som 
bør utnyttes til andre formål. Den tilsynelatende tilfeldige 
parkeringssituasjonen forsterker inntrykket av en uferdig og tilfeldig 
bystruktur. Situasjonen reduserer også den positive opplevelsen av å ferdes 
i gatene. 

Ønske om å redusere overflateparkering var årsaken til at det i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen ”Rådhuskvartalet-
Sentrum videregående skole”, ble stilt krav om at 60% av 
parkeringsbehovet knyttet til skolen skal løses i parkeringsanlegg 
under bakken.   

Det er heller ikke entydig og godt skiltet til dagens 
parkeringsarealer, noe som skaper mye letekjøring for de som ikke 
er lokalkjente.  
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Figur 10: Parkeringsplasser og andre bildominerte områder 

10.2 Antall parkeringsplasser i dag 

Samlet er det i dag ca 1460 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i 
Kongsvinger  sentrum.  Av  disse  eies/drives  ca  780  av  private 
selskaper, mens kommunen er ansvarlig for 675 plasser. I tillegg til 
disse plassene kommer  private plasser som ikke er tilgjengelige for 
offentlig bruk, f.eks ansattparkering, plasser øremerket beboere etc. 
Gateparkering i boliggater er heller ikke medregnet i disse tallene. 

Offentlige tilgjengelige p-plasser, 
Kongsvinger sentrum

Antall
Plasser

Private plasser som driftes av Europark 
(Kongssenteret, Jernbanegata, Sofiesgt, 
Coop Mega, Skeidar, Fjellgata) 

478

Offentlig eid
- avgiftsbelagte plasser med parkering 

pr time
- avgiftsbelagte plasser for 

langtidsparkering  
- tidsbegrensede plasser uten avgift
- plasser uten noen restriksjoner

284

152

64
175

Private p-plasser som er åpen for offentlig 
bruk (Pyramiden, Storhallen, Brusenteret, 
KIWI-Sundehjørnet) 304
Sum offentlig tilgjengelige 
parkeringsplasser 1457

Tabell 2: Offentlig tilgjengelige p-plasser i sentrum 

Det er vanskelig å gi en entydig og faglig vurdering av hvor mange 
parkeringsplasser Kongsvinger sentrum bør ha. Det finnes ingen normtall 
som kan brukes som rettesnor. Behovet avhenger blant annet av senterets 
størrelse og tetthet, hvor stort omland byen betjener, kollektivtibudet, 
utbygging av gang/sykkelvegnettet og lokalisering av større offentlige og 
private virksomheter som generer trafikk. 
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Videre vil antall plasser som sentrum bør ha, være en vurdering basert på 
transportpolitiske og trafikkregulerende prioriteringer. Tilgangen til ledig 
parkering er like mye et spørsmål om rask utskifting som selve antallet 
parkeringsplasser. Utskiftningen kan bevisst reguleres gjennom 
tidsbegrensning og avgiftsnivå. 

Tabell 3 viser en oversikt over antall allment tilgjengelige parkeringsplasser 
for noen større og mindre byer i Sør-Norge som det kan være naturlig å 
sammenligne seg med. Tallene for de øvrige byene er fra 2003. 
Kongsvinger 2005.  Tallene i parantes er antall innbyggere pr 
parkeringsplass. 

Tallene viser at det er stor variasjon i parkeringstilbudet i de ulike byene. 
Det er flere feilmarginer her, så tallene må bare brukes om indikasjoner. 

Oversikten viser imidlertid at vi har relativt bra parkeringstilbud i 
Kongvinger. Bilholdet i Kongsvinger er riktignok høyere enn i mange av de 
andre byene. Ønsket sentrumsutvikling tilsier imidlertid at man ikke kan 
vente å finne parkeringsmuligheter for bil like ved alle ønskede målpunkt. 

By Ant.innb
(2003)

Ant.p-plasser
(innb/p-plass)

Drammen 55 000 4285    (12,8)
Porsgrunn 33 000 3354    (9,8)
Skien 50 000 1800    (27,8)
Arendal 40 000 2042    (19,6)
Kongsberg 22 000 3846    (5,7)
Lillehammer 24 000 1100    (21,8)
Haugesund 31 000 3200     (9,7)
Molde 24 000 1461    (16,4)
Gjøvik 27 000 3000    (9,0)
Kongsvinger 17 224 1460    (11,8)

Tabell 3: Parkerinsgtilbudet  i ulike byer i Norge 

10.3 Dagens parkeringskapasitet 

På  de  kommunale  plassene  er  det  for  tiden  minst  belegg  på  de 
avgiftsbelagte  plassene  i  sentrum  syd.  Dette  skyldes  dels  at 
handelstyngdepunktet  er  noe  forskjøvet  etter  etableringen  av 
Kongssenteret,  og  dels  at  det  er  etablert  private  parkeringsplasser  i 
forholdsvis  stort  omfang etter  at  kommunen innførte avgiftsparkeringen. 
Etter innføring av avgift på langtidsparkeringen har plassen i Parkvegen fått 
et godt belegg mens den i Arkovegen har vesentlig mindre i bruk.  

Tellinger utført i august i fjor viste at beleggsprosenten på 
parkeringsplassen i Parkvegen lå mellom 46-73%. Tilsvarende tall for 
parkeringsplassen i Fjellgata var mellom 15-36%. For parkeringsplassen i 
Engensgate variere belegget mellom 9 og 30%. Selv om det er store 
usikkerheter knyttet til hvor representativ denne tellingen er gir den en 
indikasjon på kapasitetsreserven.  

Europark har ingen tall som viser belegg på sine parkeringsarealer. De 
bekrefter imidlertid at det er god dekning på de mer perifere plassene. 
Plassene ved Kongssenteret er mer opptatt enn plasser generelt, og det 
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God 
parkeringsdekning

samme kan en si om Europarks plasser ved Glommengata og Jernbanegata. 
Selv om det er bra belegg på Kongssenteret, er det i perioder også her mer 
enn god dekning.  

Europark påpeker at kapasiteten på parkering er begrenset i forbindelse 
med spesielle arrangement. For "normal" aktivitet i Kongsvinger synes det 
som om parkeringsdekningen er god nok. 

Lørdag formiddag og på spesielle handledager kan det imidlertid være 
problematisk å finne parkeringsplasser nært inntil Kongssenteret. Også på 
plassen foran Mega kan det til tider være relativt fullt. I forbindelse med 
enkelte arrangement i Storhallen kan det være problemer med å finne 
parkeringsplasser på Markensplassen. 

Utover dette må det sies å være god  parkeringskapasitet i Kongsvinger 
sentrum, og nesten alltid ledige plasser i rimelig nær gangavstand til de 
fleste reisemål. Problemet er imidlertid knyttet til at mange gjerne vil 
parkere så nært opp til mål-punktet som mulig, og kjører flere runder rundt 
og leter etter ledig plass fremfor å parkere på en ledig plass noe lenger 
unna. 

10.4 Dagens avgiftsystem

På kommunens avgiftsbelagte plasser med timesbetaling er avgiften i dag 
10 kr. pr time i tiden 0800-1700 på hverdager og 0900-1400 på lørdag. På 
plasser for langtidsparkering er avgiften kr 15 pr dag i tiden 0800-1700 på 
hverdager og 0900-1400 på lørdager. Samlet er 65% av de kommunale 
parkeringsplassene avgiftsbelagt. 

På de avgiftsbelagte plassene som Europark håndhever ligger avgiften på kr 
10 pr time i tiden 0900-1500 på hverdager. Lørdag gratis.
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Figur 11: Oversikt over restriksjoner på de kommunale p-plassene på nordsiden. 
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Figur  12: Oversikt over restriksjoner på de kommunale p-plass
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Forskjellen i avgiftssystemet mellom kommunens plasser og de private 
medfører noe forvirring og unødig søkekjøring fordi mange oppsøker de 
plassene som er gratis og som har lavere timespris. Ideelt sett bør det 
derfor etableres et avgiftssystem som harmonerer med hverandre. 

10.5 Framtidig parkeringpolitiske mål  

Fremtidig  parkeringspolitikk  for  Kongsvinger  sentrum  må  sees  i 
sammenheng med målet er å utvikle et regionsenter i vekst og et urbant og 
levende bysentrum.  

Det er et mål å vitalisere sentrum samtidig som man ønsker å styrke 
utviklingen i mer miljøvennlig retning. Utfordringen blir å finne det optimale 
skjæringspunktet mellom miljø- og tilgjengelighetsmål. 

I dette ligger det en klar målsetting om å redusere bilens dominerende rolle 
slik at sentrale bygater og offentlige plasser kan gis en utforming som 
bidrar til trivsel i bybilde. 

Nøkkelen er målrettede tiltak som styrker parkering for handelsreisende 
(korttidsparkering), styrker etablering av miljøvennlige parkeringsløsninger 
for handelsreisende (parkeringhus, sanering av parkering på gateplan) og 
styre langtidsparkeringene til bestemte plasser. 

I dag er det mange ”200-meters” bilister i Kongsvinger. Tilgjengeligheten til 
Kongsvinger sentrum er god for bilistene, og mye av ferdselen i sentrum 
skjer i dag pr bil. Dagen todeling av sentrum fører også til mye internt 
kjøring mellom de ulike målpunktene. Skal biltrafikken i sentrale bygater 
reduseres er det viktig å finne strategisk anlagte parkeringsmuligheter på 
begge sider av elva med nær tilknytning til hovedvegnettet. 
Parkeringsmuligheten må være slik at uansett hvilken retning man kommer 
fra og inn mot Kongsvinger sentrum, skal man møte gode 
parkeringsmuligheter.   

For de mest sentrale plassene er det viktig å finne ordninger som sikrer 
raskere omløp. Dette kan styres gjennom tidsbegrensninger evt i 
kombinasjon med avgifter. 

I Miljøverndepartementet veileder om sentrumsutvikling sies det:

”Gratis og lite regulert parkering er et tvilsomt virkemiddel for vitalisering 
av sentrum. Uten tidsreguleringer og avgifter vil det som regel bli  
vanskeligere å finne parkeringsplass for de besøkende. Sentrum vil lett ”bli  
oversvømt” av parkerte biler som tilhører dem som arbeider der, og blir til 
skade for både framkommelighet og bymiljø. Overordnede, regulerte 
parkeringsforhold og avgifter som gir insitament til rasjonell bruk av 
knappe arealer, er tvert imot  et kjennetegn på et attraktivt og 
konkurransedyktig bysentrum”. 

For å bygge opp under den ønskede sentrumsutviklingen foreslås følgende 
parkeringspolitiske mål: 
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• Parkeringspolitikken skal brukes for å redusere biltrafikken i de sentrale 
sentrumsgatene, men samtidig sikre god tilgjengelighet til ulike 
handles- og sentrumsaktiviteter. . 

• Den offentlige parkeringen skal i prinsippet være avgiftsbelagt. Avgiften 
skal bidra til å regulere, differensiere mellom ulike p-behov og skal 
reguleres slik at flere velger å gå, sykle eller reise kollektivt.

• Parkeringsavgifter brukt med et bilrestriktivt siktemål må ses i 
sammenheng med andre tiltak. Det bør parallelt jobbes med tiltak som 
legger forholdene til rette for økt bruk av kollektivtransport og 
gang/sykkelbruk. 

• Parkering i sentrumskjernen skal prioriteres korttidsparkering, mens 
langtidsparkering skal skje i sentrums yttersoner. 

• Det skal tilrettelegges for et tilstrekkelig antall plasser for 
funksjonshemmede og syklister. 

• I boligområder i sentrum skal bosatte sikres parkeringsmulighet, og 
fremmedtrafikk/-parkering skal begrenses. 

• Overflateparkeringen skal reduseres og mer av parkeringen skal skje i 
egne bygg eller under bakken fortrinnsvis med nær tilknytning til det 
overordnede vegnettet. 

• Det skal stilles estetiske krav til opparbeidelse av overflate-
parkeringsplasser. 

10.6 Fremtidig korttidsparkering  

I sentrale deler av sentrum skal korttidsparkering prioriteres fremfor 
ansattparkering og annen langtidsparkering. Korttidsparkering er rettet inn 
mot kortere og mer målrettede ærend i sentrum. Innenfor dette begrepet 
regner man vanligvis parkering inntil 4 timer. 

Ideelt sett bør mest mulig av korttidsparkeringen skje i hus eller under 
bakken, og gateparkeringen i de sentrale bygatene bør reduseres. I planen 
er det allikevel lagt til rette for gateparkering i følgende gater: 

• Storgata
• Rådhusgata
• Glommengata
• Jernbanegata
• Sofiesgate

Utover gateparkeringen må det sikres alment tilgjengelige parkerings-
plasser i følgende områder: 

Sydsiden:
• Bak Telenorbygget med adkomst fra Engensgate
• På parkeringsplassen vis-a-vis apoteket i Jernbanegata 
• På stasjonsområdet 

Nordsiden:
• I det foreslåtte utbyggingsområdet ned mot Møllebrua (ivaretatt i 

reguleringsplanen) 
• I Midtbyen 
• På Markensplassen
• Bak Rådhuset
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Plassene bak Telenor er i sentrumsplanen vist som trafikkarealer. De øvrige 
plassene kan integreres i utviklingsprosjekter, og er i sentrumsplanen vist 
som framtidig utbyggingsområde. 

I tillegg kommer selvsagt private parkeringsplasser som er åpen for 
offentlig bruk.   

10.7 Fremtidig langtidsparkering

Langtidsparkering anbefales lagt i  ytterkant av sentrumkjernen, og nært 
opp til det framtidige hovedvegnettet. 

Langtidsparkering er rettet mot ansatte og beboere, men også besøkende 
og kunder som skal opppholde seg i sentrum over en lengre periode. Disse 
bør generelt tåle noen gangavstand. Ansattparkering i sentrale 
sentrumsområder genererer ikke økt aktivitet og handel, men bidrar heller 
til å redusere tilgjengeligheten til de som har korte ærender i sentrum. 

Det foreslås at det legges til rette for langtidsparkering på følgende plasser: 

• Gjemselund 
• Markensplassen 
• Arkovegen 
• Området øst for jernbaneplassen
• Bygarasjen  

På Gjemselund er det i dag langtidsparkering i form av overflateparkering. 
Både ansatte ved sykehuset og Kongssenteret parkerer her. Området ligger 
nært hovedvegnettet og har korte gangavstander til sykehuset og 
Midtbyen. Ved behov kan kapasiteten utvides. 

Sør for Skeidar er det i dag langtidsparkering langs Arkoveien. 15 av 
plassene er reservert pendlere med Timesekspressen. Ved kjøp av 
månedskort får de tildelt et oblat som gir adgang til å stå gratis på plassen. 
Ordningen er ikke mye i bruk - kun 2-3 biler pr dag. Nettbuss vil 
gjennomføre tiltak for å gjøre tilbudet bedre kjent. Uansett vil plassen ha 
kapasitet til å ta en større andel langstidsparkerig for sentrum syd. Plassen 
ligger nært opp til hovedvegsystemet og i akseptabel gangavstand til 
sentrum syd. Det foreslås blant annet å innløse de avtalene som er inngått 
for ansattparkering bak Telenorbygget (til sammen 75 plasser), se kap 
11.10), for å frigjøre disse plassene til besøkende. Ansatte bør heller kunne 
parkere på plassen ved Skeidar. 

Markensplassen med sine 140 plasser fungerer også i dag som 
langstidsparkering for ansatte i nærområdet. Plassen ligger nært det 
overordnede vegnettet når Rv 210 blir etablert, og har rimelig gangavstand 
til mange arbeidsplasser blant annet i Rådhuskvartalet. Plassen vil øke sin 
betydning ved utbygging i Rådhuskvartalet og med den nye Rv 210.

I forbindelse med utviklingsprosjektet for stasjonsområdet er det anbefalt å 
flytte langtidsparkering på jernbaneplassen til området øst for 
tunnelmunningen på Kongsvingertunnelen. Området øst for tunnelen 

33



Bygarasjen

P-hus på 
Mellandtomta bør 
unngås

brukes også i dag av ansatte som jobber i sentrum syd. I den foreløpige 
illustrasjonsplanen for stasjonsområdet er lagt opp til 136 
innfartsparkeringsplasser i dette området. Må prioriteres innfartsparkering 
dersom det blir økt bruk av denne, men kan inntil da kombineres med 
langstidsparkering rettet mot sentrum syd.  

Den planlagte Bygarasjen bak Rådhuset vil også kunne bli et egnet sted for 
langtidsparkering for ansatte i området. 

10.8 Fremtidig p-hus

Det er pr i dag ingen parkeringshus i Kongsvinger sentrum. Ønske om å 
frigjør sentrale områder til fortetting tilsier at man bør jobbe for å etablere 
ett eller flere parkeringshus.  

Parkeringshus bør
- avlaste bykjernen for gateparkering
- være offentlig tilgjengelig 
- kunne brukes til alle typer parkering (kort/lang, besøk(arbeid/bolig)
- være åpen store deler av døgnet og uka
- parkeringshus bør ligge 100-200 meter fra de mest sentrale delene av 

sentrum. 
- lokaliseres nært opp til hovedvegnettet for å unngå unødig trafikk i 

sentrumsgatene. 

Spesielt det siste er viktig å være klar over i forhold til ønskene om å 
utvikle trivelige bygater. Lokalisering av et parkeringshus i tilknytning til 
Kongssenteret på Mellandtomta vil f.eks føre til en større belastning av 
Brugata og Storgata enn om parkeringshuset blir etablert på vestsiden med 
god tilknytning til Rv 2 og Gjemselund bru. Etablering av P-hus på 
Mellandtomta bør derfor unngås. 

For å sikre liv i bygatene bør det legges inn en bestemmelse som sikrer at 
arealet i P-huset som vender ut mot gaten benyttes til handels- eller 
næringsformål (bortsett fra kjøreadkomsten til P-anlegget). På nordsiden er 
det planer om etablering av en bygarasje under parkdraget ved det nye 
biblioteket. Bygarasjen bør bli alment tilgjengelig slik at den kan fungere 
som parkeringsmulighet for øvrige deler av sentrumsområdet. 

Den kommunale parkeringsplassen ved Politikammeret kan være en aktuell 
plassering av et framtidig parkeringshus. Det samme gjelder den delen av 
Markensplassen som er kommunalt eid.  

Området mellom Juellsgt og Kongsvinger Elektriske i Brugata ligger også 
strategisk til dersom det gis mulighet for en adkomst via en 4. arm i 
rundkjøringen. En evt etablering her vil imidlertid være avhengig av private 
initiativ og videre utvikling av Midtbyen.  

På sørsiden kan det være aktuelt å etablere p-hus på Stasjonsområdet, 
plassen foran Mega eller på dagens p-plass i Engensgate.

I planen er det ikke reservert arealer for fremtidig p-hus, men formålet i 
sentrumsplanene gir rom for dette flere steder. Kongsvinger kommune bør 
ta en aktiv rolle for å få etablert et parkeringshus gjerne i samarbeid med 
private aktører. 
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10.9 Fremtidig avgiftssystem

Det  anbefales  å  videreføre  strategien  med  avgiftsbelagte 
parkeringsplasser i sentrum. All erfaring tilsier at dette er et riktig 
virkemiddel  for  å  skape bedre  trafikkforhold  og sikre  tilstrekkelig 
sirkulasjon på  parkeringsplassene.  Dette  er  også riktig  utifra  den 
overordnede målsettingen om redusert bilbruk i sentrum.  

I forhold til handelsstanden og omsetningen viser en rekke undersøkelser at 
man ved å ha parkeringsavgifter i et sentrumsområde bidrar til økt 
utskifting, og på en slik måte fås det flere besøkende og en større omseting 
pr. parkeringsplass. 

I Oslo sentrum ble det høsten 1996 innført gratis parkering på lørdager. 
Hensikten var bl.a å bedre forholdene for varehandelen. På en av de første 
lørdagene med den nye ordningen var 37% av p-plassene opptatt av biler 
som sto lenger enn 5 timer. En undersøkelse en måned senere viste at hele 
77% av plassene var opptatt av biler som parkerte lenger enn 5 timer. 
Undersøkelsen viste også at det var beboere og folk som var på jobb som 
brukte plassene, og at et fåtall ble brukt av de som var på handel. Som en 
følge av dette vedtok bysteret å avskaffe ordningen med gratis parkering 
på lørdager. 

I Mandal ble det innført avgift på parkering i 1991. En sammenligning av 
handelsomsetningen i 1986, 1991 og 1993 i Mandal og nabobyen Farsund, 
der det fortsatt var fri parkering, viste at Mandal hadde den klart gunstigste 
omsetningsutviklingen etterpå. Dette brøt med trenden man hadde på 
forhånd med størst vekst i Farsund fra 1986 til 1991.

Erfaringer fra andre byer kan ikke uten videre overføres til Kongsvinger. 
Lokale forhold, for eksempel konkurransesituasjonen mot kjøresentre 
utenfor byen, eller antall plasser i forhold til etterspørsel er aldri helt lik i
to byer. Likevel viser erfaringene fra byer som trolig har 
dårligere/vanskeligere parkeringsmuligheter enn Kongsvinger at 
reduksjonen eller fravær av p-avgifter ikke førte til forbedringer for 
handelen i byen. I Kongsvinger har vi i tillegg den fordelen  at vi ikke har 
etablerte kjøpesentre i umiddelbar nærhet av byen med et godt 
parkeringstilbud. 

Formålet med avgiftssystemet er å fordele et begrenset parkeringstilbud 
best mulig, og ikke skaffe kommunen inntekter. I fremtidige diskusjoner må 
det være politisk enighet om at vurderinger knyttet til avgiftssystemet må 
ta utgangspunkt i trafikkregulering og servicetilbud, og ikke den 
budsjettmessige  situasjonen.

Det er i dag ingen tidsbegrensning på sentrale parkeringsplasser noe som 
medfører at de kan være opptatt over lenger tid mot betaling. 

Konsekvensen av gateparkering med forholdvis få restriksjoner er at 
parkering i gata vil være første valg for de fleste, og at parkering i p-hus og 
andre øremerkede p-plasser blir valgt hvis det ikke er mulig å finne plasser 
i gata. For å sikre større sirkulasjon anbefales det å sette tidsbegrensing på 
plassene og at dette kombineres med avgifter. 
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Opprettholde 
dagens 
innkrevings-
perioder

Øke taksten 
langtidsparkering

Avgift på alle
offentlige
langtidsplasser

Alternativt kan et utvalg av de mest attraktive plassene i sentrum reserves 
til 15 min. Lokaliseres strategisk i forhold til aktuelle
butikker/kontorer/servicesteder.

Ideelt sett burde man tilstrebe likt avgiftsnivå og innkrevingstid på private 
og offentlige plasser, men konkurranseloven tillater ikke et samarbeid om 
prisen. Utifra den overordnede målsettingen om redusert bilbruk og økt 
tilrettelegging for myke trafikanter vil det være å gå i feil retning dersom 
kommunen innfører avgiftsfrie plasser etter kl 1500 og på lørdager. 
Tilbakemeldingen fra en del av de handelsdrivende er også at de frykter at 
gratis parkering på lørdager vil føre til at de sentrale plassene vil bli 
okkupert av ansatte som blir stående der hele dagen. 

Det anbefales derfor å opprettholde dagens innkrevingsperioder. Den 
varslede lovendringen vil kunne sikre en mer helhetlig regulering og sikre 
like systemer for private og offentlige plasser.  

I sak 040/05 foreslo rådmannen å øke langtidsparkering til 20 kr/dag. 
Saken ble imidlertid utsatt for å sees i sammenheng med sentrumsplanen. 
Avgiftsnivået på langtidsplassene i Arkovegen og Parkvegen er lavere enn i 
sammenlignbare kommuner. I Gjøvik kommune koster langtidsparkering 
kr 25,- på Hamar kr 20 pr dag. I Skedsmo er det kun progressive takster 
og ingen langstidssats. 

Sammenlignet med andre byer foreslås det å øke avgiftsparkering til 20 kr 
pr dag. Dette vil også være et riktig prinsipp for å stimulere til bruk av mer 
miljøvennlige transportmidler.  
 
Det foreslås også at all langtidsparkering på kommunale plasser får samme 
avgiftsordningen. Det betyr at det også bør innføres en avgiftsparkering på 
Markensplassen. Innføring av avgiftsparkering her krever en gjennomtenkt 
strategi i forhold til parkeringsplassene som skal betjene Pyramiden for å 
unngå at langtidsparkerende opptar disse plassene. Det anbefales at det 
jobbes videre med dette med tanke på innførig av avgift på 
Markensplassen.

10.10 Oppheving av inngåtte avtaler

I forbindelse med en vesentlig utbygging i Gågateområdet ble det inngått 
en del avtaler om delvis innbetaling og stilling av bankgarantier for 
reserverte parkeringsplasser på kommunal parkeringsplass. Dette gjelder 
parkeringsplassene bak Telenors bygg mellom Sofiesgt/ Engensgt/Oskarsgt. 
Tilsammen er det snakk om 75 plasser. 

Slik denne ordningen er utformet er det ingen muligheter til å foreta 
endringer uten at det foretas en omfattende juridisk vurdering. Dette kan 
også føre til økonomiske konsekvenser for kommunen. 

De reserverte plassene beslaglegger et viktig byggeområde i sentrum samt 
at noen av plassene bør forbeholdes besøkende og ikke ansatte. Det 
foreslås derfor at det engasjeres en advokat for å gjenomgå de inngåtte 
avtalene med mål om å løse opp i de inngåtte avtalene. Her er det flere 
gårdeiere som har innbetalt noe for rettigheten og noen betaler på en 
bankgaranti for et restbeløp.. 
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Gjeldende 
norm fra 
1973

10.11 Innfartsparkering

Med  ny  Rv  2  på  plass  vil  noen  av  ekspressbussene  bruke 
motorvegen  ut  av  byen.  For  å  legge  til  rette  for  mest  mulig 
trafikanter, er det viktig å etablere gode parkeringsmuligheter for bil 
og sykkel på en egnet overgangsplass. Det foreslås derfor etablert 
en innfartsparkering på Kurudsand på det kommunalt eide arealet 
øst for Rema 1000.   

Det foreslås også etablert innfartsparkering for togpendlere øst for 
tunnelmunningen til Kongsvingertunnelen.

10.12 Handikapparkering

For  forflytningshemmede  er  det  viktig  å  kunne  parkere  nærmest 
mulig målpunktet. Dette må hensyntas i parkeringsnormene ved at 
det stilles krav til at et minimum av plassene som skal opparbeides 
skal være tilpasset funksjonshemmede. 

10.13 Boligsoneparkering

I  sentrum  er  det  i  dag  veldig  få  bosatte.   Problemet  rundt 
boligsoneparkering  har  derfor  ikke  vært  tatt  opp  før. 
Boligsoneparkering  er  en  spesialregulering  der  formålet  er  å 
tilgodese  parkeringsbehov  for  bosatte  og  andre  med  særskilte 
behov,  og legge til  rette  for  å unngå fremmedparkering.  Ved økt 
boligfortetting i sentrum kan dette ble en problemstilling, men pr i 
dag anses det ikke nødvendig å innføre en slik ordning. 

11 PARKERINGSNORM

Parkeringsnormer  er  et  viktig  verktøy  for  kommunen for  å  styre 
arealbruken.  Normen  brukes  i  bygge-  og  reguleringssaker  ved 
nybygg,  ombygging  eller  bruksendring  for  å  avklare  antall 
parkeringsplasser som skal anlegges på egen eiendom eller et annet 
sted utenfor offentlig veg. 

Normen skal være et verktøy for å begrense antall parkeringsplasser i 
sentrale strøk av henyn til miljø og trafikkavvikling og samtidig legge til 
rette for at virksomheter skal kunne ha akseptabel tilgjengelighet med bil. 
Målet er å sikre tilstrekkelige parkeringsplasser uten å legge til rette for 
overkapasitet.

Vanligvis knyttes normen opp mot byggeareal, BRA, antall leiligheter eller 
lignenende. Dette er entydige begrep og gir enkle og forutsigbare tall å 
forholde seg til i en konkret bygegsak. 
 
Kongsvinger kommune har en egen vedtekt til plan- og bygningslovens §69 
nr 3, gjeldende fra 31.10.73, som sier noe om hvilke normtall som skal 
benyttes. Denne vedtekten setter spesifikke krav til antall 
biloppstillingsplasser for de forskjellige byggeformålene som bolig, 
kontor/forretning med mer.  
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Maksnorm

Minimumsnorm

Fastnorm 
anbefales

I vedtekten fra 1973 ligger det følgende minimumsnormer: 

● Boligbygg, 1,5 plass pr bolig
● Næringsbygg, 1 plass pr 50 m2

● industri- og 
lagerbebyggelse            0,75 plass pr ansatt 

Vedtekten gjelder generelt for kommunen og skiller ikke hvor virksomheten 
ligger. 

Vedtekten er gammel og er ”overmoden” for revidering. Det er imidlertid på 
trappene en endring i lovverket som sier at man ikke lenger skal en egen 
vedtekt til plan- og bygningsloven, men at krav til parkering skal knyttes til 
en arealplan. Det anbefales derfor at man ikke legger ressurser i å revidere 
de generelle vedtektene nå. I stedet må det knyttes egne bestemmelser til 
sentrumsplanen og til kommuneplanens arealdel når den revideres.   

I denne omgang konsentreres drøftingen rundt normen for 
sentrumsområdet.

11.1 Maks-, min. eller fastnorm  

Normerte  krav  til  parkering er  gjerne knyttet  opp mot  maksimumskrav, 
minimums krav eller et absolutt  krav til antall etablerte parkeringsplasser. 

- Maksimumskrav   betyr at det ikke skal anlegges parkeringsplasser 
utover det normen krever. Brukes vanligvis hvor det er ønskelig å 
begrense antall parkeringsplasser og hvor man har et reelt alterntiv til 
bil som fremkomstmiddel. Maksimumskrav kan i sin ytterste konsekvens 
medføre at det blir bygget for få plasser. Dette vil føre til at problemene 
med fremmedparkering øker. Med en slik løsning vil heller ikke 
frikjøpsordningen kunne etableres for å skaffe finansielt grunnlag for å å 
bygge felles anlegg i offentlig regi. I Kongsvinger sentrum synes denne 
løsningen lite aktuell pr i dag.

- Minimumskrav   setter kun en nedre grense for parkeringskravet. Dette 
kan føre til økt bilbruk og lettere tilgjengelighet for privatbil. Er egnet 
for områder uten arealknapphet, typisk utenfor sentrum. 

- Fastnorm   er en løsning som gir mulighet for å styre etableringen av 
parkeringsplasser på flere måter. Den setter et fast krav til antall 
plasser. Det stiller krav om at man treffer med nivået. Men med 
absolutte normkrav kan en styre parkeringstilbudet, og samtidig bruke 
frikjøpsordingen for å finansiere fellesløsninger. Dette er en ordning som 
passer spesielt i bysentre som Kongsvinger sentrum. 

Det anbefales derfor at det for sentrumsområdet  utarbeides en 
parkeringsnorm som bygger på fastnormprisnippet. 

11.2 Anbefalt parkeringsnorm

For  å  bygge  opp  under  den  overordnede  målsettingen  for  sentrum 
anbefales det å justere ned parkeringsnormen i  forhold til  vedtekten fra 
1973. I tillegg anbefales det å differensiere normen i forhold til størrelsen 
på boligene. Begge deler er i tråd med nasjonale signaler og med praksisen 
i flere andre norske byer de siste årene. 
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Tabell 4 viser hvilke normer som er gjeldende i ulike norske byer når det 
gjelder boliger, mens tabell viser normer for næringsvirksomhet . 

Antall bilplasser 
pr boenhet 

Antall sykkelplasser
pr boenhet 

Drammen
1-2 roms
3 rom
4+

 
1
1
1

1
2
3

Moss
4-5 roms
3 roms
2 roms
1 roms 

1
0,8
0,6
0,3

Horten
4 rom eller mer
3 rom
2 rom eller mindre

1,25
0,75
0,4

Holmestrand
4 rom og større
2-3 rom
1 rom

1
1
0,3

2
1,5
1

Hamar
1 rom
2 rom
3 rom
4 rom
5+

0,3
0,6
0,9
1,1
1,3

0,5 
0,8 
1,2 
1,6 
2,3 

Antall bilplasser Sykkel
Drammen*
Kontor
Forretning

 
1,5 pr 100 m2

1,5 pr 100 m2
4 pr 100 
4 pr 100 

Moss
Detaljvare

Kjøpesenter
(fra 3000 m2)

Kontor,

Service  

Kunde: 1pr 100 m2

Ansatt: 2 pr enhet

2  pr  100  m2  .  Øvre 
grense 250 plasser

Min 1 pr  100 m2

Maks 1 pr 100 m2

Kunde: 1 pr 100 m2

ansatte: 2 pr enhet
Horten
Forretning og 
kontorer
Lager

1 pr 50 m2

1 pr 100 m2

Holmestrand
Detaljhandel

Kontor/næring

1 pr 50 m2

1 pr 80 m2

1 pr 50

1 pr 50

Hamar

Kontor/forretning
Lager/industri

12 pr 1000 m2

1 pr 100 m2

 

Porsgrunn 
Forretning
Kontor
Restaurant

12,5 pr 1000 m2

12,5 pr 1000 m2

12,5 pr 1000 m2

0,2 pr sitteplass

2 pr 100
2 pr 100
2 pr 100

• I de mest sentrale deler av Drammen sentrum er det kun satt krav til etablering av 
parkeringsplasser ved bolig, men ikke til andre formål. Hensikten er å ikke oppfordre til 
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etablering av ansattparkering og annen langtidsparkering i sentrum

Normen  får  virkning  for  byggesaker  innenfor  alle  tidligere  vedtatte 
reguleringsplaner  med unntak  av  reguleringsplaner  der  det  er  angitt  en 
spesifikk parkeringsdekning. 

Det foreslås å legge følgende normer til grunn i sentrumsområdet: 

Virksomhet Enhet Antall bilplasser pr 
enhet

Boliger, 1-2 roms Bolig 0,75

Boliger, 3 romd Bolig 1,0

Boliger, 4 roms og mer Bolig 1,0

Forretning 100m2 BRA 1,5

Kontor 100m2 BRA 1,5

Hotell 100m2 BRA 1,0

Bevertning 100m2 BRA 1,0

BRA – bebyggelsens bruksareal beregnes me dutgangspunkt i Norsk 
Standard 3940.

For fellesprosjekt/samarbeid mellom flere bedrifter/næringsdrivende 
kan kravene reduseres med inntil 20% ved dokumentert 
sambruk/fungerende fellesløsninger. 

Parkeringskrav knyttet til skole, bibliotek, forsamlingslokale vurderes 
særskilt i samråd med kommunen.

Minimum 5% av plassene til ansatte og besøkende (minimum 1 
plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede. Disse plassene 
skal være tydelig merket, og ligge så nær inngangene til bygningene 
som mulig. 

12 FRIKJØP

For å imøtekomme kravene til biloppstillingsplasser er det i plan- og 
bygningsloven gitt adgang til å frikjøpe seg fra et avtalt antall 
plasser. Frikjøpsordningen er en ordning der en utbygger etter avtale 
kan  utbetale et fast beløp til kommunen istedenfor å anlegge det 
antall parkeringsplasser som kreves. Forutsetningen er da at 
kommunen tar ansvar for å bruke beløpet til å finanisere utbygging 
av parkeringsanlegg i området. Ved søknad om frikjøp må 
kommunen vurdere om det er mulig å bygge parkeringsplasser i 
rimelig nærhet til den aktuelle utbyggingen.  Kommunen kan selv 
avgjøre om innbetaling av frikjøpsmidler skal gi rett til 
parkeringsplasser i et parkeringsanlegg. Det mest vanlige er at 
frikjøp ikke gir særrettigheter. Frikjøpsordningen er i større grad 
avgrenset til nybygg/nyetablering. 
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Viderefører 
frikjøpsordningen

Frikjøp er en frivillig ordning mellom utbygger og kommunen som 
innebærer at
• Kommunen kan samtykke i innbetaling av beløp for utbygging av 

offentlige parkeringsplaser i stedet for utbygging på egen tomt
• Ingen utbygger kan kreve frikjøp
• Kommunen kan ikke pålegge noen frikjøp
• Kommunen forplikter seg til å bygge det frikjøpte antall 

parkeringsplasser 
• Det er kommunestyret som til bestemmer hvilke frikjøpssatser som skal 

gjelde til enhver tid.

Praktiseringen av denne ordningen er mest vanlig for sentrumsområder. Det 
er sjeldent aktuelt å praktisere frikjøpsordningen utenfor sentrum, men 
ordningen kan i prinsippet brukes i hele kommunen.

Kongsvinger har hatt en frikjøpsordning siden 1979. Beløpet ble i fjor høst 
økt til 80 000 kr etter å ha ligget på 20 000 kr siden innføringen i 1979. 
Innbetalte beløp skal avsettes på fond som skal benyttes til investeringer 
innenfor parkering. 

Ordningen har ikke blitt benyttet i de senere årene. Åsaken er at 
byggeaktiviteten har vært lav og at det i flere tilfeller har vært ledig areal i 
nærområdet som permanent eller midlertidig har blitt tillatt benyttte til 
parkering. Det har tidligere ikke vært stilt krav om parkering under bakken 
og derfor har parkeringsdekningen blitt løst som overflateparkering.

12.1 Fremtidig frikjøpsordning

Frikjøpsordningen kan være et viktig virkemiddel for å samle parkeringen i 
større anlegg og for eventuelt å bevare kommuens kontroll over slike 
anlegg. I tillegg vil det gi rom for en høyerer utnyttelse i hvert enkelt 
utbyggingsprosjekt. 

Det anbefales derfor at Kongsvinger kommune fortsetter å bruke frikjøp 
fordi ordningen kan være med å stimulere til flere fellesanlegg. 

Tabellen nedenfor viser frikjøpsbeløp i noen utvalgte kommuner. 

Kommune Frikjøpsbeløp
Hamar
Lillehammer
Skedsmo
Ringsaker
Voss
Førde
Kongsberg
Sandnes
Årnes

80 000
85 000
91 100
31 000
40 000
90 000
100 000
166 700*
50 000 (gateparkering)
35 000 (plass)

• Gjenspeiler kalkulasjonskostnad for parkering under terreng.

41



En relativt lav frikjøpssum vil trolig øke utbyggers ønske om å inngå avtale, 
noe som vil gi kommunen bedre styring med nye parkeringsplasser. På den 
andre siden kan et lavt frikjøpsbeløp påføre kommunen store økonomiske 
utlegg knyttet til utbygging av parkeringsanlegg/plasser. 

Det er et mål å redusere overflateparkeringen. I sentrum. Frikjøp bør derfor 
ikke  inngås  i  den  hensikt  å  etablere  overflateparkeringsplasser. 
Frikjøpsbeløpet bør derfor ligge på et nivå som står i forhold til kostnadene 
med å bygge parkering under bakken eller i hus.

Beløpet på 80 000 kr er for lavt i forhold til dette. Det ligger imidlertid en 
grense for hva som er akseptabelt i Kongsvinger i forholdet til markedet. 

Det anbefales derfor at frikjøpsbeløpet settes til 80 000 kr pr plass. Beløpet 
vurderes justert hvert år sammen med de øvrige gebyrene. 

12.2 Tvunget frikjøp

I forbindelse med NTP 2006-2016 ble det vurdert om det skulle bli aktuelt å gi 
kommunene adgang til å innføre tvunget frikjøp. Tvunget frikjøp betyr at det 
gjennom kommunale vedtekter kan fastsettes at utbygger ikke kan bygge 
parkering på egen eiendom, men må bidra økonomisk til utbygging av 
kommunale plasser i det aktuelle området. En slik ordning vil utvide 
kommunenes myndighet og mulighetsområde i areal- og transportpolitikken.. 
Det ble ikke fattet et slikt vedtak, men departementet vil vurdere muligheten for 
lovendring som gir mulighet for  tvunget frikjøp. 
Dersom framtidige lovendringer legger til rette for det, bør Kongsvinger 
kommune være åpne for å stille krav om tvungen frikjøp. Kravet bør 
konsentreres til sentrumskjernen der det er spesielt viktig å ha offentleg 
styring med antall og lokalisering av parkeringsplasser ut fra hensynet til 
miljø, infrastruktur, trafikksikkerhet og estetikk. En problemstilling i forhold 
til tvungen frikjøp er restriksjonene dette legger på utbygger. Det er derfor 
viktig at prisen for tvungen frikjøp ikke overstiger det som hadde vært 
utbyggers kostnad ved etablering av parkering i eget bygg. Utbygger kan i 
stedet få bedre utnyttelse av bygget, som gir høyere økonomisk gevinst, 
ved ikke å bruke større deler av tomtearealet til parkering. Med 
frikjøpsmidlene kan kommunen få sentralisert og konsentrert 
parkeringsbehovet i sentrum til ett eller flere områder i sentrum,  og gjerne 
i parkeringshus.  

13 RETNINGSLINJE FOR MIDLERTIDIG OMDISPONERINGEN AV 
UBEBYGDE AREALER 

Kommunestyret har i budsjettvedtaket for 2004 bestemt at det ikke 
skal gis midlertidige tillatelser til å omdisponere areal i sentrum til 
parkering. 

I løpet av første halvår 2004 skulle det fremmes  en sak for utvalg for 
teknikk hvor dette vurderes nærmere. Saken ble utsatt fordi det var 
naturlig å knytte dette opp mot sentrumsplanen og ikke som en egen 
vurdering separat fra annen planlegging.
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Parkering på rivningstomter er uønsket både av estetiske grunner og for å 
få aktivisert tomten gjennom utbygging. Det skaper også usikre 
rammebetingelser for  parkeringsløsninger som er dyrere å etablere. Det er 
et ønske om å etablere parkeringshus i Kongsvinger sentrum. Dersom man 
tillater parkering på rivningstomter vil dette kunne skape for stor usikkerhet 
mht lønnsomheten for slike prosjekt. Policyen fra 2004 anbefales derfor 
videreført. 

43





BRUGATA - dagens situasjon

G U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L AG U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L A



G U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L AG U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L A

BRUGATA - år 2020



GLOMMENGATA 2 - dagens situasjon

G U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L AG U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L A



ADKOMST GLOMMENGATA - år 2020

G U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L AG U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L A



GLOMMENGATA - dagens situasjon

G U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L AG U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L A



GLOMMENGATA - år 2020

G U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L AG U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L A



JERNBANEGATA - dagens situasjon

G U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L AG U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L A



JERNBANEGATA - år 2020

G U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L AG U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L A



MALLINGS PLASS - dagens situasjon

G U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L AG U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L A



MALLINGS PLASS - år 2020MALLINGS PLASS - år 2020

G U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L AG U L L I K  G U L L I K S E N  A S  L A N D S K A P S A R K I T E K T E R  M N L A







 


	1Premisser for arbeidet med temaplanen
	2Avgrensning av planområdet
	3Dagens situasjon
	3.1Biltrafikk
	3.2Ulykker
	3.3Miljøforhold
	3.4Effekten av ny Rv 2

	4Rv 210 i Eidemsgate
	5Fremtidig gatehierarki
	6Ny gangbru over Glomma
	7Finansiering 
	8Kollektivtrafikk
	8.1Dagens bybusstilbud
	8.2Fremtidig hovedtrase for buss i sentrum
	8.3Kollektivknutepunkt
	8.4Stasjonsområdet

	9Sykkeltrafikk
	9.1Hovedvegnett  sykkel
	9.230 km/t og blandet trafikk 
	9.3Sykkelparkering

	10Parkering
	10.1Dagens parkeringssituasjon 
	10.2Antall parkeringsplasser i dag 
	10.3Dagens parkeringskapasitet 
	10.4Dagens avgiftsystem
	10.5Framtidig parkeringpolitiske mål  
	10.6Fremtidig korttidsparkering  
	10.7Fremtidig langtidsparkering
	10.8Fremtidig p-hus
	10.9Fremtidig avgiftssystem
	10.10Oppheving av inngåtte avtaler
	10.11Innfartsparkering
	10.12Handikapparkering
	10.13Boligsoneparkering

	11Parkeringsnorm
	11.1Maks-, min. eller fastnorm  
	11.2Anbefalt parkeringsnorm

	12Frikjøp
	12.1Fremtidig frikjøpsordning
	12.2Tvunget frikjøp

	13Retningslinje for midlertidig omdisponeringen av ubebygde arealer 
	forside-trafikk-gatebruk.pdf
	Lysbilde 1




