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BYROM OG GRØNNSTRUKTUR

1 Innledning

Grønnstrukturen må sees i sammenheng med offentlige byrom og møtesteder. Byrommene og 
de grønne innslagene i bybildet danner rammene rundt de offentlige møteplassene og det 
sosiale bylivet. Det er her folk ferdes og oppholder seg utendørs. Det er en målsetting med et 
sentrum som yrer av liv og hvor folk trives. Da er det viktig å prioritere opprustning av byrom og 
styrking av grønnstruktur slik at folk trekkes til sentrum i visshet om at de får gode opplevelser. 
Et attraktivt sentrum vil også gjøre det mer fristende som bosted, som igjen vil generere liv i 
gatene. De fysiske omgivelsene er med andre ord av stor betydning for vekst og utvikling av 
bysenteret. Grønne omgivelser er også helsefremmende. Fysisk og psykisk helse bedres i grønne 
parker og friarealer.

Grønnstrukturen er nettverket av mer eller mindre sammenhengende, store og små 
naturpregede områder i  byer og tettsteder og består blant annet av parker og plasser, leke- og 
oppholdsarealer, skolegårder og kirkegårder, turveier, vann og bekkedrag, allèer og andre grønne 
områder. Også private hager/fellesarelaer med hekker og busker er viktige deler av 
grønnstrukturen i et bysentrum. Grøntområdene har betydning for økologi, klima, estetikk, 
rekreasjon, lek og ikke minst trivsel. 

Med flere innbyggere i sentrum, vil behovet for møtesteder og grønne lunger øke. En 
sammenhengende grønnstruktur er viktig for å få til gode, sammenhengende ferdselsårer for 
gående og syklende, og det er et ledd i å styrke biologisk mangfold i byen. 

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.
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2 Utfordringer

Hensikten med å analysere byrom og grønnstruktur er å synliggjøre byens kvaliteter og å 
komme med konkrete forslag til hvordan dagens situasjon kan forbedres. 
Følgende utfordringer belyses;

• Kongsvinger by er ”Byen i skogen”. Hvordan skal dette preget opprettholdes? 
• Større grøntområder i ytterkant av bykjernen har stor verdi. Hvilke grøntområder er 

viktig å sikre?
• Hvilke grønne områder innenfor sentrumsområdet skal opprettholdes og hvordan skal  de 

videreutvikles?
• Bør det etableres nye, grønne områder?
• I den videre utviklingen av byen bør det være en målsetting å styrke forbindelsen mellom 

elva og byen. Hvordan kan vi integrere elva i byen bedre enn i dag?
• Hvordan bør ferdselsårene videreutvikles?
• Bygatene oppfattes i dag som grå. Kan grønnstrukturen bidra til at gatene blir et positivt 

innslag i bybildet? 
• Hvor bør det etableres nye møteplasser?
• Hvordan tilrettelegge byens uterom for alle  brukergrupper?

Den største utfordringen i forbindelse med utvikling av byens byrom og grønnstruktur er å få 
satt fokus på hvor viktig det er å prioritere en bevisst utvikling av disse områdene. Det er behov 
for økonomiske bevilgninger som kan skape vakre byrom og som kan sikre vedlikehold av 
dagens og fremtidige anlegg. Dette er prioriteringer som vil bidra til økt trivsel og vekst. 

Registreringer
Registering av byrom og grønnstruktur er vist på temakart bakerst i notatet. 
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3 Overordnet grønnstruktur

3.1 Landskapsbildet

Tilstand
Bysenteret i Kongsvinger omkranses av rolige, skogkledte åser og deles i to av Glomma som 
slynger seg i bunnen av daldraget. Sett fra bysenteret og elva ligger barskogen som en grønn 
krans rundt bysenteret. Skogkransen bidrar til å gi byen identitet og særpreg og gjør at 
Kongsvinger kan kalles ”Byen i skogen”.  Kransen av barskog skjermer og preger bysenteret 
gjennom hele året, og har også betydning for lokalklimaet i lisonene. Bebyggelsen kryper 
oppover lisidene der den møter skogen. 

Det store landskapsrommet mellom høydedragene i nord og sør skaper byens form. Åsene, elva 
og den visuelle kontakten mellom åsene, skaper karakteren i byen.

Nord-østover og vestover omgis byen av oppdyrket jordbrukslandskap.

Tiltak
• For at byen skal opprettholde sitt særpreg, er det helt vesentlig at bebyggelsen ikke kryper 

så langt oppover i lisida at silhuetten av den skogkledte åskammen sett fra bysenteret i 
dalbunnen brytes. 

• Silhuetten av åskammen bør heller ikke brytes av flere høye bygg i bysenteret. Bevaring av 
åskammen er derfor viktig å ta hensyn til når høyden på bebyggelsen i bysenteret skal 
fastsettess.
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3.2 Innfartsårer

Tilstand
Førsteinntrykket av byen får en langs innfartsårene i overgangssonene mellom byen og 
omlandet. Endringen fra land til by oppleves noen steder som en glidende overgang, andre 
steder kommer byen ”brått på”. 

Langs de fleste innfartsårene blir byen annonsert via bebyggelsen som er synlig i de skogkledte 
åsene, elva og festningen. Når man kommer Rv2 fra vest eller Rv 20 fra nordøst, kommer man 
dessuten relativt raskt til en rundkjøring med kunstnerisk utsmykning som understreker 
overgangen til selve tettstedet. Innfarten fra sør er et unntak, der er førsteinntrykket en 
gresskledt rundkjøring i et industriområde. 

Tiltak
Overgangssonene mellom omlandet og byen bør utformes slik at tilreisende får et godt 
førsteinntrykk av byen og at de føler seg velkomne. Ved etablering av nye virksomheter langs 
innfartsårene, må en ta hensyn til nettopp dette. En bevisst bruk av treplantninger langs alle 
innfartsårene kan bidra til å gi et positivt inntrykk av byen. 

Rv 2 fra vest, nordsida elva
• Fra Gjestegården og inn mot sentrum, bør det være en bevisst holdning til den bymessige 

grønnstrukturen. Nye treplantinger i grupper og skjøtsel av eksisterende vegetasjon langs 
vegen kan bedre førsteinntrykket av byen. Den nye rundkjøringa med avkjøring til 
Industrivegen og Plantasjen, markerer overgangen til tettstedet. Med den kunstneriske 
utsmykkingen og vegetasjonsbruken, er rundkjøringa et positivt tilskudd i bybildet. Fra 
rundkjøringa inn mot selve sentrum, er det trerekker langs vegen.

Rv 175 fra vest, sørsida elva

• I dag er dette en innfartsåre uten stor betydning, men dette vil endre seg når Rv 2 etableres 
på sørsida elva. Den første rundkjøringa en kommer til består av urydding vegetasjon. Den 
nye Rv 2 vil få en bymessig utforming fra rundkjøringa og inn mot sentrum. Selve 
rundkjøringa bør få et mer tiltalende preg enn i dag. 
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Rv2 fra sør
• Skal man velge ut en av innfartsårene hvor førsteinntrykket med enkle grep kan og bør 

bedres, er det denne innfartsåren. Rundkjøringa kan med beplantning/utsmykning tilføre 
området noe positivt og sørge for en god velkomst til byen. 

Rv 20 fra nordøst, østsida elva
• I overgangen mellom omlandet og byen ligger i dag tømmerterminalen. På lengre sikt bør 

denne kunne flyttes og området få en bedre utnyttelse. Med dette som utgangspunkt, bør 
en ha et bevisst forhold til den bymessige grønnstrukturen fra brua over Noret. I dag er det 
naturlig med en bymessig grønnstruktur fra brua over jernbanen og inn mot sentrum.

Rv 120 fra nord, vestsiden av Glomma
• Denne innfartsåren er av underordnet betydning i forhold til de andre innfartsårene, men det 

bør være en bymessig grønnstruktur fra Glåmlia og inn mot sentrum.

3.3 Grønne korridorer

Tilstand
Langs nordsiden av Glomma er det et mer og mindre sammenhengende grøntområde som følger 
elvekanten. Bortsett fra dette vegetasjonsbeltet, er det ikke grønne korridorer som fører fra de 
omkringliggende skogene og helt inn i byens sentrum. Tettstedet er imidlertid omkranset av 
boligområder, og det er god forbindelse fra sentrum til skogene rundt gjennom vegnettet i disse 
boligområdene. De etablerte boligområdene har et grønt preg og er også en del av 
grønnstrukturen. 

Men noen smale grøntdrag er det. På nordsida er det to smale grøntdrag inn i bebyggelsen, og i 
den øvre delen av byggefeltet i Lia er det avsatt en smal grønn korridor (se temakart bakerst i 
notatet). I de sist planlagte boligområdene er det imidlertid lagt inn betydelig bredere grønne 
korridorer gjennom boligområdene og ut i skogen. 

6



BYROM OG GRØNNSTRUKTUR

Tiltak
• Når nye boligfelt etableres, bør det avsettes grønne korridorer gjennom feltene ut mot 

skogsområdene
• Arealene som vender ut mot de grønne korridorene/stinettet bør ha en tiltalende utforming 

og ikke oppleves som ”baksider”
• Grøntdraget langs elva kan stedvis trekkes inn i bysenteret. De romslige grøntarealene på 

hver side av Markensvegen ved Kongsvingerhallen er et eksempel på dette

3.4 Elva 

Tilstand
Vann er en viktig del av grønnstrukturen. Glomma deler byen i to, skaper liv og aktivitet i 
bybildet og er viktig for den visuelle opplevelsen av byen. Også elveskråningen mot Glomma er 
viktig i grønnstrukturen. Elvebreddene har funksjon som grøntdrag, friluftsområde og 
leveområde for dyr og fugler. Elva gir mulighet for naturopplevelser midt i byen.

Tidligere var byen i større grad orientert mot og direkte knyttet til elva. Det var ferjesteder på 
begge sider av elva, og den gamle mølla som vi ser ruinene etter i dag, brukte elvevannet til å 
drive møllehjulet. Gjennom mange år har det vært lite fokus på vassdrag som en ressurs i 
bybildet, byen har vendt ryggen til elva. Høydeforskjellen mellom terrenget og elva skaper en 
avstand mellom byen og vannet. Dette er en utfordring. Elveskråningene er i stor grad dekket 
med vegetasjon.  Vegetasjonen er viktig for å holde på skråningen og hindre erosjon, men er 
over lange strekninger så tett at den danner en grønn vegg mellom byen og elva. 

I dag er det få områder som er tilrettelagt for allmennheten langs elvebredden i Kongsvinger 
sentrum. Det er flere små, sandstrender sentralt i byen, men atkomsten og tilretteleggingen av 
disse perlene er ikke god. Strandpromenaden er bare delvis opparbeidet gjennom sentrum, men 
gjennom flere pågående prosjekter vil den bli sammenhengende fra Langeland til Tråstad.  

Det er gode fiskemuligheter i elva. Det fiskes både fra land og fra båt, og ørretfiske er spesielt 
populært. Fiskebestandene i strykene skiller seg fra fiskebestandene i de mer sakteflytende 
delene av elva. Et arbeid med å tilrettelegge for flere fiskeplasser langs den nordlige 
elvebredden i sentrum er i gang. 
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Elvebredden i sør er på grunn av jernbane og veganlegg ikke tilgjengelig for fotgjengere. I det 
videre arbeidet med å utvikle byen blir det viktig at ikke mer av elvebredden beslaglegges på 
denne måten eller på andre måter som privatiserer elvebredden.

Tiltak
Glomma må bli en viktigere del av byen enn i dag. Dette kan gjøres ved at;
• Vegetasjonen langs elva tynnes slik at grøntdraget ikke fremstår som en grønn vegg. På 

utvalgte steder etableres siktsoner hvor vegetasjonen holdes nede
• Det utvikles ferdsels- og opplevelsesmuligheter langs elva ved å

o opparbeide gode atkomstmuligheter ned mot elva
o opparbeide sandstrender og fiskeplasser og gjøres dem lettere tilgjengelige
o opparbeide hvileplasser 

• det opparbeides gangforbindelser langs elva der dette lar seg gjøre
• mellom Gjemselund bru og Mølleparken på nordsida av elva kan det tillates byggeområder 

helt ut mot elva såfremt det avsettes en passasje på minst fem meter som sikrer en trasé 
for strandpromenaden. Byggeområdene ut mot elva kan imidlertid ikke privatiseres, men de 
må være offentlig tilgjengelige

• Ved all tilrettelegging langs elvebredden må det tas høyde for flomfaren

3.5 Vegetasjon

Tilstand
I selve bykjernen er det en blanding av lauvtrær og bartrær i parkområdene. På ubebygde 
arealer og langs elvekanten er det i første rekke lauvvegetasjon. I bygatene er det stort sett 
brukt lindetrær.

Tiltak
• Lindetrær kan fortsatt brukes som bygatetrær, men det bør også velges vegetasjon som 

blomstrer og gir farge og som endrer seg med årstidene. Lønn kan gjerne benyttes der det 
skal plantes solitærtrær
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3.6 Viktige  grøntområder utenfor sentrumskjernen

Skansesletta
Tilstand
Skansesletta er ett av to større grøntområder på nordsida som bryter opp bylandskapet. 
Skansesletta  ligger i øst, består av en grusbane, flere gressletter og en tennisbane og er et mye 
brukt tur- og rekreasjonsområde. Fotballen og skolene i nærheten er aktive brukere av området. 

På Skansesletta ligger Tråstad skanse som var det første permanente befestningsanlegget i 
området. Dette er en femkantet jordskanse og den eldste bevarte befestning i sitt slag i Norge. I 
forbindelse med etablering av lysløypa i området er det gjort inngrep i jordvollen.

Tiltak
• Grønt- og aktivitetsområdet opprettholdes som i dag eller videreutvikles. Strandpromenaden 

bør opprustes fra bysenteret og videre gjennom dette området. Nedbygging tillates ikke.
• Tråstad skanse tilbakeføres til opprinnelig form 

Sjukehusskogen
Tilstand
Sjukehusskogen er et uberørt skogområde på ca 5 daa. Det blir i dag ikke foretatt skjøtsel i 
området, og det fremstår derfor som uryddig. Området har stor verdi ved at det er et 
sammenhengende grøntareal som ligger mellom sjukehuset, en barnehage og boligbebyggelse. 
Turveger gjennom skogen gjør at mange ferdes her, og det er et kjærkomment 
opplevelsesområde for barnehagene og skolen i nærheten. I sjukehusskogen er det registrert 
mye ekorn, og om våren er det store forekomster av blåveis og hvitveis. Sjukehusskogen er 
godt synlig og fra dagens Rv 2 inn mot sentrum. 
Tiltak
• Grøntområdet må opprettholdes som i dag eller videreutvikles som grøntområde. 

Nedbygging tillates ikke
• Det kan med fordel drives lett skjøtsel av området. Litt tynning, fjerning av veltede trær og 

rydding av undervegetasjon vil gjøre sjukehusskogen til en mer bynær skog. Arealene langs 
gangvegsystemet bør prioriteres
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Festningen
Tilstand
Festningen er Kongsvingers viktigste landemerke og har med sine grønne omgivelser et stort 
potensiale for naturopplevelse og rekreasjon i kombinasjon med kulturhistorie. Det biologiske 
mangfoldet på festningen er unikt.

Tiltak
• De grønne omgivelsene rundt festningen har stor betydning for festningen som 

opplevelsesområde. Det grønne preget bør opprettholdes.

Puttara
Tilstand
Puttara er et nærmiljøanlegg som ligger på sørsida av Glomma. Her er det blant annet 
fotballbane og ballbinge. Anlegget er opparbeidet av ”Puttaras venner” på frivillig basis. 

Tiltak
• Grøntområdet må opprettholdes som i dag eller videreutvikles som grøntområde. 

Nedbygging tillates ikke.

Skoleanlegg
Barneskolene Vennersberg, Marikollen og Langeland har alle nærmiljøanlegg knyttet til seg. Ved 
Holt ungdomsskole er det i tillegg en skøytebane. Skoleanleggene tilfører bydelene 
aktivitetesområder som er viktige også utenom skoletiden. Aktivitetsområdene hører med i den 
overordnede grønnstrukturen.

Kirkegårder
Med sine grønne parkområder er kirkegårder viktige deler av grønnstrukturen. Vinger kirkegård 
ble etablert har eldre vegetasjon av stor betydning for bybildet. Holt kirkegård er av nyere dato 
og har av den grunn yngre vegetasjon, men allerede nå er dette parkanlegget av stor betydning 
som grøntområde.
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Gjemselund
Tilstand
Gjemselund ligger langs Rv 2 på nordsiden av Glomma. Området er en kombinasjon av 
treningsfelt og selve Gjemselund stadion, og er et mye brukt område av både unge og aldre 
fotballspillere.

Tiltak 
De pågår egne utviklingsplaner for et nytt fotballstadioen. 

4 Grønnstruktur i bygatene

Tilstand
Bygatene fremstår i dag som grå. På noen strekninger i Storgata, Tommelstadsgate, ytre deler 
av Brugata mot Gjemselund bru, Glommengata og Jernbanegata er det plantet gatetrær, men på 
andre strekninger er innslag av grønt helt fraværende. Bortsett fra ved den nordre enden av 
Gjemselund bru, er det ikke plantet tosidige trerekker. 

Flere av gatetrærne har ikke tilfredstillende tilvekst, noe som trolig skyldes for dårlige 
vekstvilkår. Gatetrærne ble plantet på begynnelsen av 90-tallet.

Inne i bykjernen er det brukt lind som gatetre, litt lenger ut er det brukt rognasal. Ved 
innfartsårene dominerer bjørk i gruppeplantinger. 

Det er påfallende få eldre trær i bykjernen. Ved bedehuset står noen lønnetrær som bryter opp 
det grå gatebildet om sommeren og som i tillegg bidrar med flotte høstfarger. Ved 
stasjonsbygningen står et stort, flott almetre. Ellers er det bare eldre, større trær i Byparken.

Tiltak
• Sentrumsplanen legger opp til en differensiering av vegsystemet i forhold til de ulike 

vegenes funksjoner. Grønnstrukturen bør benyttes bevisst til å understreke hierarkiet i 
gatesystemet. Tosidige trerekker bør knyttes til bygatene, for øvrig kan det benyttes 
trerekker eller enkelttrær. Formingsveilederen vil vise hvordan dette kan løses.
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• Når nye trær skal plantes i byen, må det sikres gode vekstvilkår. Prinsipper for dette vises i 
formingsveilederen.

• Fargeinnslag beriker byen. Det bør derfor velges lønnetrær som solitærtrær slik at 
høstfargene kan bli en del av gatebildet flere steder i byen

• Muren i enden av gamlebrua bør få et grønt preg
• Flettverksgjerdet langs Glommengata flyttes slik at trerekka innlemmes i gateløpet. 

Eventuelt plantes villvin langs gjerdet slik at det også blir grønt
• Trærs funksjon som romdannende element må brukes bevisst i byrommene

5 Plasser og parker

5.1 Parkområder i dag
I en by er det behov for parker som gir rom for ferdsel, opphold og lek i grønne omgivelser. 
Parkene får funksjon som møteplasser og aktivietesområder. Innenfor området som er definert 
som sentrumsområde er det bare fire områder som i dag kan betegnes som parker. Det er ikke 
noen egen lekeplass innenfor sentrumsområdet.

• Byparken
• Mølleparken
• Teaterparken
• Bankparken

I tillegg er det et lite, opparbeidet grøntområde ved politistasjonen i krysset mellom Parkvegen 
og Tommelstadsgate som kalles Tommelstadshjørnet.

Byparken
Tilstand
Byparken ligger sentralt i byen på et høydedrag nord for rådhuskvartalet og består i hovedsak av 
gras, noe buskvegetasjon, store trær og to mindre dammer. Gangstiene gjennom parken er 
dårlig opparbeidet, og rester etter tidligere belysning er skjemmende. Master står skjevt og 
kupler er knust. 
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Tidligere var Byparken et område med stor aktivitet. Fram til midten av 1970-tallet hadde 
parken både uteservering og scene. I dag blir parken i liten grad benyttet, selv om det de siste 
årene har vært sporadiske arrangement der. 

Byparken ligger høyt i forhold til gatene. Dårlig tilgjengelighet og dårlig opparbeidete 
gangforbindelser kan være grunner til at parken blir lite benyttet. Dette sammen med at parken 
ikke henvender seg mot gatene, er trolig årsaken til at den er lite i bruk som oppholdssted og til 
ferdsel. Med sin sentrale beliggenhet har parken uten tvil et potensiale til å bli mye mer brukt 
enn i dag, og målet er økt bruk.

Tiltak
• Utarbeide landskapsplan  for hele Byparken som tar opp følgende

o Tilgjengeligheten til parken forbedres. Det etableres en ny atkomst i det søndre 
hjørnet mot Storgata slik at en tur gjennom parken kan bli et reelt alternativ for 
de som skal videre østover eller for de som bare ønsker å gå en tur innom parken. 
Også i det nordre hjørnet er det behov for en ny atkomst fra Storgata

o Det etableres gangveger med belysning som knytter viktige funksjoner sammen 
og som ligger i de naturlige ganglinjene

o Preget med store trær opprettholdes
o Ny vegetasjon som kan bidra med fargeinnslag bør vurderes
o Utsetting av løk vil gi farger om våren

• Aktivisering 
o Det har over lang tid vært pågang for å få bygge i ytterkantene av parken. Det er 

nylig vedtatt i en reguleringsplan at den nordre skråningen mot Markensplassen i 
forlengelsen av svømmehallen kan bebygges. Byggeområdet omfatter også den 
ene dammen. Bortsett fra området rundt dammen, er dette i dag et utilgjengelig 
og lite brukt grøntområde. I dammen er det registrert liten salamander, men 
denne arten er registrert også andre steder i byen. Det tillates ikke boliger, men 
blant annet forretning, kontor og hotell og. Dette er funksjoner som ikke 
privatiserer området og som samtidig kan bidra til aktivitet. Platået oppe på 
toppen opprettholdes som grøntområde.

o Ønsket om å bygge ut langs Storgata er ikke innfridd i reguleringsplanen. Dette 
området har stor betydning for byen med sin nærhet til Storgata og sin karakter. 
Den eldre, lukkede trevegetasjonen i Byparken har en helt annen karakter enn det 
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nye, åpne parkområdet som knytter Byparken og Mølleparken sammen vil få. Til 
sammen vil parkområdene tilfredstille ulike brukergrupper.

Mølleparken
Tilstand
Mølleparken ligger helt ned mot Glomma og består av åpne arealer med bølgende gressflater. 

Tiltak
• Terrenget ned mot vannet bør bearbeides slik at elvebredden og Mølleruinene blir en mer 

naturlig del av parken
• Mølleruinene bør restaureres og gjøres tilgjengelige for allmennheten
• Elementer som kan bidra til økt bruk av parken bør legges inn. I forbindelse med etablering 

av nytt parkbelte vil det i Mølleparken bli anlagt;
o Sandvolleyballbane
o Vannrenne med en liten dam
o Strandpromenade

Teaterparken
Tilstand
Teaterparken er en liten park som ligger foran Rådhus-Teatret i Storgata. Parken har med sine 
røde roser og sitt grønne gress blitt en fargeklatt i det grå gatebildet. En fontene gir liv til 
parken. Parken ligger inn mot Byparken  og drar noe av Byparkens frodighet ned på gateplan.

Tiltak
Isolert sett har parken en viktig funksjon ved at den er et grønt tilskudd til Storgata samtidig 
som den ligger fint til foran fasaden til Rådhus-Teatret. På grunn av arealbehov i forbindelse med 
utbygging av Rådhuset og Rådhus-Teatret, kan det imidlertid bli behov for å bygge ned hele eller 
deler av parken. 

Alternative måter å bygge ut Rådhuset/Rådhus-Teatret på ble belyst i en arkitektkonkurranse. 
Arealbehovet gjør at valget står mellom å bygge ned hele eller deler av Teaterparken, eller å 
bygge seg inn i Byparken. Anbefalingen fra deltagerne i konkurransen var klar på at det var 
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bedre å bygge ned deler/hele Teaterparken enn å beslaglegge Byparken. Muligheten for 
utbygging er nå nedfelt i reguleringsplanen for området, men det er likevel en intensjon at deler 
av parken kan opprettholdes.

Bankparken
Tilstand
Parken ligger i hjertet av sentrumsområdet på sørsida. Noen flotte sibirlønner avgrenser plassen 
i nord, ellers består parken av gress, beplatning, et lite vannspeil, noen sitteplasser og et amfi. 
Amfiet er ikke en viktig del av parken. Parken kunne ha vært mer spennende.

Tiltak
• Utarbeide landskapsplan for hele parken

o Amfiet kan med fordel bygges igjen, men arealet på bakkeplan må fortsatt være 
parkområde

o Aktiviserende tiltak som servering i ytterkant av parken er ønskelig. På grunn av 
skrånende terreng og dermed behov for terrengmessige arbeider vil det være 
hensiktsmessig å se dette i sammenheng med resten av parken

o Fargeinnslag i parken med beplantning/blomsterløk vil gjøre parken mer attraktiv

5.2 Nye parkområder
I takt med økt boligbygging i sentrum, er det behov for å ivareta og utvikle byens grønne 
kvaliteter som en arena for det sosiale livet. 

Sammenbinding av Byparken og Mølleparken
Tilstand
Av offentlig sentrumsnære uteområder er det bare områdene ved Byparken, Sentralskolen, 
Rådhusplassen og Mølleparken som er av en viss utstrekning. Barneskolen i Sentralskolen er 
flyttet, og den tidligere aslfalterte skolegården ligger igjen som en stor grå flate i bybildet. Det 
skal bygges et nytt folkebibliotek og en ny videregående skole i tilknytning til Sentralskolen.
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Tiltak
• Grønnstrukturen i dette sentrale byområdet styrkes ved at det etableres et nytt parkbelte 

mellom Byparken og Mølleparken. Parkbeltet vil binde Rådhuskvartalet og Rådhusplassen i 
vest sammen med Sentrum videregående skole og biblioteket i øst. Parkbeltet vil bli et 
forområde for både biblioteket og den videregående skolen

• Det opparbeides gjennomgående gangforbindelser som gjør området lett tilgjengelig og som 
bidrar til at naturlige ganglinjer går gjennom parken

• Parkområdet utformes slik at det tilfredstiller ulike brukergrupper og aldersgrupper. Det skal 
innby til lek og fysisk aktivitet, men også ro og opphold utendørs

• Strandvegen endres fra bilveg til gang- og sykkelveg slik at parkdraget kan gå uforstyrret 
fra Byparken og ned til Mølleparken

• Med sin beliggenhet midt i sentrum, med sin størrelse og variasjon i innhold, med sin 
nærhet til elva og til fremtidige bynære boligområder, har denne parken potensiale til å bli 
byens mest attraktive parkområde. I parkbeltet vil det være visuell kontakt mellom 
Mølleruinene i sør og Øvrebyen med festningen i nord. Parkområdet vil bli knutepunktet for 
grønnstrukturen på nordsida

5.3 Torg og plasser i dag
Torg og plasser er byens viktigste møtesteder.

Rådhusplassen

Tilstand
Rådhusplassen består av belegningsstein, belysning og lindetrær. Plassen oppfattes av mange 
som død og lite brukt, den fylles bare på merkedager og ved spesielle arrangement. Om 
sommeren settes det opp et telt på som huser ulike revyer og forestillinger. Hovedproblemet er 
imidlertid at det er for få faste funksjoner som tiltrekker seg folk rundt og på plassen. 
Rådhusplassen skjemmes i dag av parkerte biler rundt forretningsbygget i sør. Mot øst ligger en 
parkeringsplass.

Lindetrærne på plassen har liten tilvekst på grunn av for dårlige vekstvilkår. Ved etablering ble 
det sprengt ut groper på 4m3 for hvert tre, plassbehovet for å få god tilvekst er langt større.
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Tiltak
• Dette området er for verdifullt til at det kan benyttes som parkeringsplass. 

Parkeringsplassen i øst fjernes og innlemmes i det nye parkbeltet, og de parkerte bilene 
rundt forretningsbygget i sør fjernes 

• Det etableres en god overgang mellom Rådhusplassen og det nye parkdraget i øst 
• Elementer som kan tilføre plassen liv bør vurderes. En liten paviljong mot gressarealet i øst 

eller et vannarrangement i den vestre delen kan bidra til dette
• Kontorer i 1. etasje ut mot Rådhusplassen erstattes med virksomhet som generer liv
• Gratis leie av torgplass kan bidra til at torgsalg igjen blir en realitet

Stasjonsplassen

Tilstand
Stasjonsområdet er i dag kommunikasjonsknutepunktet i sentrum med jernbanestasjon, 
bussholdeplass og taxiholdeplass. Foran stasjonsbygningen er det etablert en plass med 
belegningsstein og vegetasjon. I forhold til selve stasjonsbygningen fungerer parken, 
utformingen ut mot Glommengata er imidlertid ikke så vellykket. Plassen vender på en måte 
ryggen til gata uten at den gir noen god avgrensning av gaterommet.

Tiltak
• Plassen knyttes bedre opp mot Glommengata og Bankparken. Dette må sees i sammenheng 

med utvikling av stasjonsområdet 

Tommelstadshjørnet
Tilstand

På hjørnet mellom Parkvegen og Tommelstadsgate ble det i forbindelse med bygging av 
politistasjonen opparbeidet et lite parkområde med et vannspeil, grøntarealer og en benk. 

Tiltak
• Det er positivt at det opparbeides små, grønne hvileplasser i bykjernen, dette kan innby 

flere til å ferdes i byen. Området opprettholdes som hvileplass 
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5.4 Byrom som bør oppgraderes
Sammen med parker er torg og plasser av avgjørende betydning for livskvalitet og trivsel i en 
by. Noen plasser har på grunn av sin strategiske plassering i forhold til ferdselsårer eller viktige 
funksjoner store muligheter for å bli betydningsfulle i det pulserende bylivet. Gjennom 
Kongsvinger bør i første omgang byrom knyttet til bygatene Glommengata, Jernbanegata, 
Storgata og Brugata prioriteres.

Mallings plass
Tilstand
Mallings plass er godt definert av fasadene rundt, men inviterer i dag ikke til annen bruk enn 
parkering. Plassen består av hullete asfalt, reklameskilt, betonggriser og parkerte biler. Plassen 
er ikke et positivt innslag i bybildet.

Tiltak
Plassens størrelse og klare avgrensning gjør at den har et godt utgangspunkt for å bli et 
attraktivt og intimt byrom. Med de rette tiltakene kan Mallings plass bli et smykke i bybildet.

• Plassen utformes på fotgjengernes premisser
• Plassen gis et grønt preg med f.eks treplantinger 
• Innslag av vann vil være et positivt element samtidig som det gir en historisk forankring. 

Det var tidligere en brønn på plassen
• Det gjøres terrengmessige grep som løser høydeforskjellene 
• Plassgulvet oppgraderes
• Parkering tillates ikke

Plassen mellom Kongssenteret og Bedehuset 
Tilstand
Kongssenteret har blitt et tyngdepunkt på nordsida og generer mye trafikk både til fots og med 
bil. Hovedinngangen ut mot Brugata bør derfor være et aktuelt samlingspunkt. I dag fremstår 
imidlertid området som grått og trist med sin store asfaltflate. Det er ikke noe ved denne 
forplassen som bidrar til å gi en positiv opplevelsen av byen eller som inviterer de besøkende til 
å sette seg ned. På motsatt side av gata ligger Bedehuset omgitt av store lønnetrær og litt grønt 
gress. Lønnetrærne er spesielt fine om høsten. Diagonalt overfor hverandre i krysset ligger 
Westbygården og Haugegården. Begge byggene har avskårne hjørner som tydeliggjør at også 
historisk sett har dette vært definert som en plass.
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Tiltak
Området mellom Kongssenteret og Bedehuset sees på som en plass. Det utarbeides en samlet 
plan som tar for seg begge sidene og som har som målsetting og gjøre plassen til et positivt 
innslag i bybildet. 
• Det innføres innslag av grønt/trær på forplassen til Kongssenteret
• Plassgulvet oppgraderes
• Det etableres sitteplasser på begge sider av gata
• Ved utforming av plassen mot Kongssenteret må det tas hensyn til behov for varelevering

Krysset Brugata/Storgata
Tilstand
Krysset har romslige svingefelt og beslaglegger et stort areal.

Tiltak
• Når gatene snevres inn og svingebevegelsene i krysset gjøres mindre slik 

formingsveilederen viser, blir det frigjort et areal mellom krysset og Vesta bygget. Dette 
arealet bør gis en god utforming med innslag av grønt slik at området kan bli et positivt 
innslag i gatebildet

Hvileplasser på begge sider av Kongsvinger bru
Tilstand

Ved den nordre bruenden står det to benker som vender ut mot krysset Brugata/Storgata. Det 
er ikke god kontakt mot elva. Ved den søndre bruenden er det bare en asfaltflate.

Tiltak
• Utvikling av gode, innbydende hvileplasser på begge sider av Kongsvinger bru er et viktig 

ledd i å binde sammen den nordre og søndre delen av byen. Flere vil kunne ta turen til fots 
når de vet det er muligheter for å sette seg ned undervegs

• Hvileplassene bør etableres med fast belegg, grønne og frodige omgivelser, benker og 
belysning.

• Hvileplassene bør ha god visuell kontakt med Glomma 
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Plassen mellom Tinghuset og Solvanggården
Tilstand
Det er etablert en forplass med grøntareal i forbindelse med oppføring av det nye Tinghuset. Det 
asfalterte arealet foran Solvanggården benyttes til parkering

Tiltak
• Det bør foretas en oppgradering av arealet foran Solvanggården slik at også dette arealet 

blir et positivt innslag i gatebildet

DnB Nor
Tilstand

Plassen foran DnB Nor (gamle Grand) har en skulptur og noen sitteplasser, men preges i dag av 
parkerte biler. Plassen er grå og ikke noe positivt innslag i bybildet.

Tiltak
• Det bør foretas en oppgradering av plassen med belegg og grønt. Innslag av grønt vil myke 

opp det grå inntrykket
• Parkering av biler bør ikke tillates
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Krysset mellom Glommengata 55 og 65 (Palace)
Tilstand
Kryssområdet der Samvirkegata tar av fra Glommengata oppleves i dag som kaotisk, spesielt på 
kveldstid. Det skyldes virksomheten i de to byggene på hver side av Samvirkegata med 
henholdsvis spisestedfunksjon og utestedsfunksjon. Det er tidvis mye folk i gata/krysset, og det 
stopper mange biler/taxier. 

Tiltak
• Samvirkegata stenges slik at gjennomgangstrafikken stoppes
• Det tidligere kryssområdet gis en plassutforming som utformes på fotgjengernes 

premisser
• Kjøring til bakgården i Glommngata 55 kan fremdeles tillates, men kjøring må skje på 

fotgjengerenes premisser

5.5 Grøntområdet ved krysset Markensvegen/Strandvegen
Tilstand
Området ligger vest for krysset Markensvegen/Strandvegen og består av tett lauvvegetasjon og 
noen store furutrær. Det benyttes ikke i friluftssammenheng.

Tiltak
Det er ønskelig med fortetting i sentrum. Andre nærliggende områder er viktigere som 
grøntområder enn dette området, det kan derfor egne seg som et utbyggingsområde. Det er 
imidlertid viktig å  i vareta en grønn buffer mellom byggområdet og Strandvegen. Også langs 
Markensvegen bør det grønne draget opprettholdes.

6 Ferdselsårer for myke trafikkanter
Tilstand
For å skape liv og trivsel i en by er det viktig å legge til rette for gode og trygge ferdselsårer for 
myke trafikkanter gjennom byen. I dag er ikke sammenhengen i nettet av stier og gang- og 
sykkelveger god nok.
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Tiltak
• Nettet av stier, gang- og sykkelveger og fortau utvikles videre slik at det blir et 

sammenhengende nettverk av gode gang- og sykkeltrasèer. Ferdselsårer knyttet til 
grønnstruktur og sosiale møtesteder prioriteres

•
o Strandpromenaden langs nordsiden av elva gjøres sammenhengende
o Det etableres en gangbro over elva mellom stasjonsområdet i sør og nordsida. 

Gangbroa vil redusere gangavstanden mellom sør- og nordsiden av byen og vil på 
denne måten knytte bydelene tettere sammen

o Det etableres en gangforbindelse fra stasjonsområdet og videre østover langs elva 
oppover mot noret og Vingersjøen. Nærheten til vannet og utsikten til festningen 
vil gjøre dette til en opplevelsesrik trasé. Når gangbrua en gang kommer, kan 
dette bli en svært attraktivt turveg. 

• De myke trafikkantene gis bedre kår i bygatene
o Fortauene gjøres bredere, gatene snevres inn der det er mulig
o Bevisst bruk av grønnstruktur, oppgradering av møteplasser og etablering av 

hvileplasser 
o Tillatt hastighet for biler reduseres
o Visuelle virkemidler for å reduseres farten innføres

• Belysning etableres langs alle viktige gang- og sykkelforbindelser

7 Overflateparkeringsplasser
Tilstand
I dag er det store, grå parkeringsplasser mange steder i byen som er med på å danne et grått 
bybilde. Det er et mål i den videre sentrumsutviklingen at antall overflateparkeringsplasser i 
bykjernen reduseres. 
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Tiltak
• De overflateparkeringsplassene som blir etablert skal brytes opp med trær/annen 

vegetasjon slik at de får et grønt preg. Med slike tiltak vil de kunne bidra til et grønt og 
frodig bybilde

• Kravet om ”grønne” parkeringsplasser sikres i planbestemmelser

8 God tilgjengelighet for alle
Tilstand
Tilgjengeligheten i dagens byrom og langs ferdselsårene er svært varierende. Generelt er ikke 
tilgjengeligheten god nok for alle brukergrupper.

Tiltak
Ved utforming av byrom, bygater, ferdselsårer og parker skal det være fokus på å utvikle 
områder som er tilgjengelige for alle. For å få til dette er det nødvendig å

• heve kompetansen om universell utforming i alle ledd i organisasjonen
• vurdere tilgjengeligheten i alle nye byggeprosjekter, terskelen for å gjøre justeringer 

undervegs i prosessen skal være lav
• løpende vurdere hvilke mindre endringer som kan bedre tilgjengeligheten
• krav om universell utforming sikres i planbestemmelser.  Si litt om standard

9 Vedlikehold av byens byrom og grøntområder

Tilstand
Vedlikeholdet av byens byrom og grøntområder preges av manglende ressurser. Over tid har 
antall årsverk innen dette feltet blitt kraftig redusert noe som har tvunget frem en forenkling i 
driften, dette igjen gjenspeiler hva slags grøntanlegg byen har å vise frem. Kongsvinger by 
fremstår i dag som en by som ikke prioriterer byrom og grøntområder. Noen av prosjektene som 
er i gang vil kunne bedre dette inntrykket, men vegen fram til å fremstå som en frodig og 
velholdt by er lang.
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Folks manglende evne til å ta vare på eget søppel fører til at uforholdsmessig mye av ressursene 
går med til å plukke søppel. 

Tiltak
• Når drifting av grøntarealer foregår i et kommunalt foretak, må en del premisser være på 

plass;
o Kommunen må utarbeide en handlingsplan hvor dagens byrom og grøntarealer 

registreres. Det må komme frem hvilke arealer som skal vedlikeholdes, hvilken 
kvalitet de skal ha og hvilke områder som skal opprustes. Det må i 
handlingsplanen foretas en prioritering når det gjelder hvilke anlegg det kan 
brukes ressurser på og hvilke anlegg som må ha enkel utforming i forhold til 
opprusting og vedlikehold. Prioriteringene må gjøres i forhold til de økonomiske 
ressursene som er til rådighet.

o Med utgangspunkt i handlingsplanen må Teknisk forvaltning komme med en 
konkret bestilling på hvilke oppgaver som skal utføres av foretaket og hvilken 
standard og kvalitet utførelsen skal ha 

o Teknisk forvaltning må utarbeide rutiner for  oppfølging av arbeidet som utføres av 
foretaket

o Det må avklares hva som er kommunens ansvar og hva som er EK-skog sitt 
ansvar

• Statens vegvesen, GIVAS og kommunen har ansvar for ulike arealer som ligger i 
nærheten av hverandre. Et bedre samarbeid må etableres slik at drifta kan bli mer 
rasjonell 

• Ressursbehovet i grøntforvaltningen gjennomgås. Dagens ressurser vurderes mot 
sammenlignbare kommuner. Kommunen må med økonomiske bevillinger vise at de 
ønsker å styrke byen som bosted og regionsenter

• Når nye grøntanlegg/byrom etableres, må det avsettes midler  til vedlikehold
• Kommunen bør stimulere velforeninger og borettslag til dugnadsinnsats

o Avsette et fond slik at velforeninger og borettslag kan søke om støtte til 
beplantning
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10 Gjennomføring av byutviklingsprosjekter
Tilstand
Kommunen har ikke økonomi til å gjennomføre byutviklingsprosjekter alene.

Tiltak
Kommunen må lede an prosessene som omhandler hvordan  byen bør utvikle seg, men er helt 
av hengig av statlige midler og private investorer for å få gjennomført ideene.

• Når det gis tillatelse til større utbyggingsprosjekter, bør det settes krav om opprusting av 
nærliggende gategrunn gjennom utbyggingsavtaler

• Det er viktig å få til et samarbeid med grunneiere og eiendomsbesittere om å utvikle 
viktige byrom

o Kommunen setter i gang prosjektering for opprustning av Byparken, Bankparken 
og Mallings plass. Aktuelle grunneiere og eiendomsbesittere dras inn i prosessen. 
Målet er å få til et spleiselag for selve opparbeidelsen 
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