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1 Forord
 
Stedsanalysen er utarbeidet for å være et hjelpemiddel i den 
videre utvikling av Kongsvinger by. Analysen skal hjelpe både 
administrasjonen og politikerne til bedre å forstå stedets form 
og hva som er viktig å ta hensyn til i den videre by- og 
sentrumsutviklingen. Det handler om å skape et felles 
grunnlag for de diskusjoner og avveininger som skal tas i 
tiden fremover. 

Stedsanalysen kan også være til nytte for andre som ønsker å 
vite mer om hvordan Kongsvinger by har utviklet seg og hva 
som er viktig å ta hensyn til videre, f.eks til undervisning. 

Arbeidet med stedsanalysen har vært en del av arbeidet med 
kommunedelplanen for sentrum. Stedsanalysen må allikevel 
sees på som et selvstendig dokument som skal leve sitt liv 
utenom prosessen rundt sentrumsplanen. Det er derfor noe 
overlapp i forhold til temanotat «Byrom og grønnstruktur» 
som er utarbeidet i forbindelse med sentrumsplanen. 

Konklusjonene og anbefalingene i stedsanalysen skal ikke 
underlegges noen politisk behandling, men må sees på som 
administrasjonens anbefalinger til videre arbeid. 

Fylkesantikvar Tore Lahn og arkitekt Einar Ridderstrøm har 
bidratt med innspill til stedsanalysen.  Dokumentet er ført i 
pennen av landskapsarkitekt Karen-Anne Noer, Kongsvinger 
kommune.

Kongsvinger 22. juni 2007
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2 INNLEDNING

2.1 Om stedsanalysen
En stedsanalyse er en systematisering av kunnskap for å 
forstå stedet. Den tar utgangspunkt i naturgitte og 
kulturskapte forhold, i historisk utvikling og i visuelle kvaliteter 
i landskap og bebyggelse.

Analysens omfang er tilpasset formålet med arbeidet og de 
ressursene som har vært til rådighet. Den har derfor fått et 
begrenset geografisk og tematisk omfang. Det geografiske 
tyngdepunktet er bysenteret med den avgrensingen som er 
definert som sentrumsområde.

Analysen er delt inn i ulike hoveddeler som tar for seg den 
historiske utviklingen av byområdet, de visuelle elementene 
som former stedet og bebyggelse og byrom som gir byen dens 
preg.

2.2 Formål
Stedsanalysen skal gi en bedre forståelse av stedet sett i lys 
av landskapet og stedets historiske utvikling. Analysen skal 
bidra til at befolkningen blir mer bevisst på sine omgivelser og 
på hvordan de bruker byen. På grunnlag av analysen blir det i 
siste kapittel anbefalt hvilke overordnede kvaliteter og trekk 
ved landskap og bebyggelse som bør være retningsgivende i 
den videre utviklingen. 
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3 HISTORIKK

Kongsvinger er en festningsby. Byen oppsto som et 
handelssted i forbindelse med byggingen av Kongsvinger 
festning på 1600-tallet. Festningen sto ferdig i 1682, og dette 
ble starten på en tett bebyggelse innunder festningsmuren. 
Den opprinnelige tettbebyggelsen i Kongsvinger ble altså ikke 
etablert som en framtidig bydannelse, men som 
betjeningssted for festningsanlegget. 

Gatene ble trukket opp av festningens ingeniøroffiser etter et 
gammel oldenburghs gatemønster med rette langgater og 
tverrgater. Langgatene ble anlagt ned fra festningens 
kanonbatterier slik at fremrykkende soldater lett kunne 
beskyttes. Gamle kart viser at gatene øverst i Øvrebyen i dag 
er de samme som ble anlagt for 300 år siden. 

Det ble i flere omganger tatt initiativ til at byen skulle få 
kjøpstadsstatus, men de militære myndigheter satte seg i 
første omgang imot dette. De var redde for at en slik status 
ville gi bygg som kunne skjerme forsvarernes ild og beskytte 
eventuelle angripere. De ønsket ikke en byutvikling som 
kunne hindre forsvaret av festningen med bygninger som 
kunne nyttes som vern av en angriper. Byen fikk imidlertid 
kjøpsstadsstatus i 1854. På få år ble byarealet regulert og 
gatene fikk offisielle navn for første gang. Byarealet var ikke 
større enn 0.9 kvadratkilometer, og var med dette ett av 
landets minste.

Den eldste byplanen for Kongsvinger er fra 1854 og er en 
rutenettsplan. Den første byplanen ble utarbeidet for 
festningssiden. Det ble imidlertid behov for en plan også for 
sørsiden av elva, spesielt etter at jernbanestasjonen ble 
etablert. En byplan basert på rutenettsprinsippet ble vedtatt 
for jernbanesiden i 1863. Både stasjonen, Glommengata med 
noe bebyggelse og brua var etablert på det tidspunktet.  

Kart over festningen, Leiret og de områder festningen hadde. På 
kartet ser vi de gamle vegene. 1748. (Kongsvinger by1854-1954)
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Rutenettsplanene forutsatte i utgangspunktet en lukket 
kvartaldannelse. Dette prinsippet er imidlertid bare 
gjennomført i de mest sentrale delene av kvartalene på hver 
side av elva. En hovedgrunn til dette er stagnasjonsperioden 
fra 1875. 

Plassering av jernbanen og stasjonen i 1862 fikk store 
ringvirkninger for utviklingen av byen. Stasjonen ble et 
naturlig midtpunkt for mange aktiviteter, og førte til en 
betydelig bygging av både boliger og forretningsbygg. Det 
tettbebygde området på sørsiden av Glomma ble innlemmet i 
kjøpstaden i 1876. Den gamle bydelen oppunder festningen 
stagnerte, og i løpet av få år vokste det opp en selvstendig 
bydel på andre siden av Glomma. 

Det ble en merkelig by. Todelt, med et stort og bredt 
skogparti i midten. Som et ledd i å binde de to bydelene 
sammen ble det i 1922 satt i gang et arbeid med en helhetlig 
reguleringsplan, utarbeidet av Sverre Pedersen.

Reguleringsplanen var en såkalt hagebyplan og i denne 
planene er gatenettet for den ubebygde delen av byområdet 
tilpasset terrenget i en fri og usystematisk form. Gateløpene 
dannet større og mindre regelmessige kvartaler, som i 
etterkant er inndelt i enkeltomter. Bebyggelsen ble plassert 
frittliggende i terrenget etter de rammer som gatesystem og 
tomteinndeling ga. Ved plassering av bygninger synes 
forholdet til gateløpet å være prioritert framfor hensynet til 
himmelretning, sol og utsikt. Den spredte bebyggelsen ga 
ingen bymessige, tette romdannelser.

                                                                                                                                                                                                 5



                                                                                                                                                               STEDSANALYSE

Reguleringsplan fra 1922.
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Den opprinnelige Kongsvinger by fram til 1964.

Blå linje med grensesteiner 1-31 er bygrensen i 1854.
Rød linje med grensesteiner A-Y er byutvidelsen i 
1876.
Svarte linjer markerer bygatene for 150 år siden.

Fra «Kongsvinger – byen og folket»
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Viktige årstall i Kongsvingers historie

1190-1790 Kirkested ved Vingersnoret

1644 Provisorisk forskansning bygget ved ferjestedet over 
Glomma ved Vinger

1673-74 Vinger skanse oppført

1658 Arbeidet med byggingen av festningen starter, og de 
første husene i Leiret kom. Dette er byens virkelige 
grunnleggelse. 

1676 Svenskene gjør sin tredje fremrykning mot 
Kongsvinger (1645 og 1658) og når helt fram til 
Glomma. Blir satt under ild fra festningens kanoner. 

1682 Oberstløytnant Reichwein tok kommandoen som 
Kongsvingers festnings første kommandant. 
Nedenfor festningsvollene vokste det i løpet av få år 
frem et lite samfunn som ble kalt Leiren. 

1683 Festningens navn ”Königs Winger”, som betegnelse 
på kongens grunn 
og festning i Vinger ble kongelig godkjent.

1699 Vinger kirke innviet. Den gamle kirken ved Hov var 
blitt for liten og lå for langt unna festningen som var 
det nye senteret i bygda.

1792 Hedmark og Kongsvingers første sykehus ble 
opprettet i Leiren

1798 Kongsvingermarken opprettet etter initiativ fra 
festningskommandanten

1854 Leiret får status som kjøpstad og bykommune og 
byens første byplan utarbeides (rutenettsplan) 

1808 Svenskene gjør atter en gang fremrykninger mot 
Kongsvinger og når helt fram til Glomma. Blir igjen 
satt under ild fra festningens kanoner. Siste 

fremrykning var i 1814. 

1855 Første kommunestyrevalg

1862 Jernbanestrekningen Kløfta – Kongsvinger åpnes. En 
ny bydel utvikler seg rundt jernbanestasjonen. 

1876 Bygrensene utvides, og deler av området rundt 
Kongsvinger stasjon ble en del av byen. 

1863 Byplan som inkluderte sørsiden av Glomma ble 
utarbeidet, også den basert på rutenettsprinsippet. 

1901-05 Kongsvingers befestninger

1922 Sverre Pedersens byplan basert på hagebyprinsippet 
stadfestet. Inkluderer de ubebygde områdene 
innenfor byens gamle grenser, samt planer for 
byggebeltet og arealene utenfor dette. 

1924 Nytt rådhus med restaurant og rådhusteatret bygges 
i Midtbyen

1925 Kongsvinger sentralskole står ferdig i Midtbyen

1964 Kongsvinger, Vinger og Brandval blir slått sammen 
til storkommunen Kongsvinger. 

1969 SIVA etableres i Kongsvinger. Førte til en enorm 
utvikling for næringslivet og for byen de neste 20 
årene. 

1991 Ny trase for Rv 2 gjennom sentrum med bygging av 
Gjemselund bru 

1998 Kongsvingerhallen bygges der travbanen før hadde 
ligget

2005 Sentralskolens elever flyttes over i nytt skolebygg i 
Marikollen
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Sentrum nord

Sentrum sør

Mølla
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4 LANDSKAP OG NATUR

4.1 Landskapsvurdering – overordnet 
nivå

Landskapet i og rundt Kongsvinger sentrum karakteriseres av 
rolige, skogkledte åser og av Glomma som renner i bunnen av 
dalføret. Det overordnede landskapsrommet defineres i nord 
av Vardeberget (361 m.o.h.) og festningen, i sør av Marikollen 
(379 m.o.h.) og Holtberget (394 m.o.h.). Glomma som er på 
sitt smaleste i sentrum, er det viktigste orienterende 
elementet i landskapsrommet.

Bysenteret ligger ved ”Glommakneet” der Glomma endrer 
retning. Inn mot bysenteret renner elva fra nord mot sør, ut 
fra bysenteret renner elva mot nord-vest. Elveløpet deler 
dalbunnen i to, og byens sentrumsfunksjoner ligger på 
slettene på begge sider av elva. Bebyggelsen kryper oppover i 
lisidene. De skogkledte åsene skaper en grønn ramme rundt 
bysenteret.

Mot nordvest åpner dalgangen seg med åpne, oppdyrkede, 
arealer på nordsiden og skogkledde lier på sørsiden.

Mot øst vider landskapet seg ut over Vingersjøen og videre 
nordover mot Solør. Landskapsrommet rundt Vingersjøen som 
avgrenses av åsryggene rundt, har et verdifullt 
kulturlandskap. I lisidene mot øst ligger flere, større 
gårdsanlegg som preger landskapsbildet. Glomma, 
Vingersjøen, flate jorder og lauvvegetasjon gir deler av 
dalbunnen et våtmarkspreg. 

Nordover mot Solør åpner det store landskapsrommet seg 
videre langs elveløpet. Terrenget heller slakt fra de skogkledte 
åsryggene ned mot elveslettene på begge sider av elva.

  

Oversiktskart
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Glomma gjennom bysenteret

Glomma med retning nordvestover

Møt øst. Glomma og Vingersjøen sett fra Festningen

Glomma sett fra sør mot nord
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4.1.1 Grunnforhold  

Berggrunnen

Berggrunnen i Kongsvinger tilhører det prekambriske 
grunnfjellsområde. Disse bergartene ble til for omkring 1500 
millioner år siden og ble avsatt som sedimenter i vann eller 
ved vulkansk virksomhet. Bergartene i Kongsvinger består i 
dag stort sett av gneiser, granitter, skiferbergarter og 
omdannede sandsteiner. 

Berggrunnen i Kongsvinger har flere markerte sprekkesoner i 
nord-syd og nordvest-syd-østlig retning. Både sprekkesonene 
og forekomsten av bergarter med ulik forvitringsevne har hatt 
stor betydning for utformingen av terrenget i Kongsvinger. De 
fleste daler og vassdrag er stort sett orientert i samme retning 
som sprekkesonene i berggrunnen.

Markerte høydedrag som Marikollen og Holtberget består av 
røde, granittiske bergarter. Disse bergartene er mer 
motstandsdyktige mot erosjon enn de mørke skiferbergartene 
som en finner gjennom sentrum av Kongsvinger. 
Skiferbergartene har utbredelse fra Øiset til Vingersjøen og 
videre mot Granli og Åbogen. I de store skogområdene øst i 
Kongsvinger består berggrunnen av tungt forvitrelige 
granittiske bergarter og gneiser. Lokalt opptrer større og 
mindre ”øyer” av en mørk bergart med vulkansk opprinnelse. 
Denne bergarten, hyperitt, bærer lokalt navnet svartstein. 

Kvartærgeologisk kart – Kongsvinger
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De løse jordlag
Den endelige modelleringen av Kongsvingerlandskapet slik vi 
kjenner det i dag, tok til under siste istid for omkring 15 000 
år siden. Kongsvinger ble isfritt for omkring 9500 år siden. 
Havet trengte da inn fra sør gjennom Eidskog og fra vest 
gjennom Odalen. På den tiden var det et sammenhengende 
fjordsystem fra Eidskog over Granli-Åbogen og Sigernessjøen-
Føskersjøen til Odalen og nordover i Solør. Rastaberget lå som 
en øy. 

Etter hvert som isen smeltet vekk, begynte landet å heve seg 
og fjorden trakk seg tilbake mot Odalen. Glomma hadde i 
denne perioden sitt løp gjennom Vingersjøen og Vrangselva til 
Sverige, i det dalføret jernbanen går nå. Mye tyder på at 
dagens elveløp vestover fra Kongsvinger var tettet igjen av 
tykke moreneavsetninger. Det som skjedde videre med 
utformingen av Glommas løp, er bare gjetninger. Nye teorier 
setter Glommas gjennombrudd mot Odalen i forbindelse med 
nedtappingen av bredemte sjøer i Nord-Østerdal. Da dette 
skjedde, fosset store vannmasser gjennom Østerdalen og fylte 
Solør og fjordsystemet videre sørover med vann på nytt. 
Dette kan ha lagt grunnlaget for dagens elveløp mot Odalen.

Etter siste istid har Glomma stadig skiftet løp over elvesletta. 
Gamle elveløp er avsnørt, og nye lag med sand blir avsatt 
over de gamle når det er flom. Dette skjedde senest ved 
flommen i 1995.

Sør for Vingersjøen er det et interressant vannskille. Vanligvis 
renner åa fra Vingersjøen ut i Glomma, men når det er flom 
skifter vannet i åa retning. Da renner det vann fra Glomma via 
åa ut i Vingersjøen og videre i Vrangselva. 

4.1.2 Klima 

I Kongsvinger er det innlandsklima med forholdsvis kalde 
vintre og varme somre. Den dominerende vindretningen følger 
daldraget langs Glomma. Kaldluftsstrømmen som følger elva 
gir en kaldluftstrekk langs elveløpet, og i bysenteret merkes 
den kalde trekken. Dette gjelder spesielt om vinteren selv om 
det også kan kjennes luftdrag langs elva om sommeren. 
Boligområdene oppover i lisonene ligger lunere til.  

Solmessig er det mest skygge i sentrumsområdet sør for elva 
og den nedre delen av Lia, mens sentrumsområdet og 
lisonene på nordsiden ligger mer solfylt til.  

Klimakart Kongsvinger   Gult - dalbunnsonen
Grønt - lisonen
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4.2 Landskapsvurdering - 
sentrumslandskapet

Sentrum er lokalisert på hver side av Glomma der elva er på 
sitt smaleste. Sentrumsfunksjonene ligger i bunnen av 
dalføret, boligbebyggelsen dominerer i lisidene. Bebyggelsen 
er avgrenset av festningshøyden i nord og av lisonen i sør. 

Det store landskapsrommet som avgrenser sentrum preges av 
bebyggelse og infrastruktur. Elva er et dominerende, visuelt 
innslag som skaper liv og bevegelse i bybildet. Bredden på 
elva gjennom sentrum varierer fra ca 120 m opp mot ca 200 
m. Kongsvinger bru (gamlebrua) ligger der elva er smalest. 
Hovedveger og jernbanelinje følger i hovedsak elveløpet 
gjennom bysenteret.

På nordsiden av elva stiger landskapet forholdsvis bratt opp 
fra ei smal elveslette. Jernbanestasjonen i sør ligger på ca 148 
m.o.h. og festningen på ca 249 m.o.h.. Høydeforskjellen på ca 
100 m innenfor bysenteret byr på utfordringer, men også 
muligheter. Stigningsforholdene er stedvis vanskelige, men til 
gjengjeld har mange av byens innbyggere god utsikt over 
byen. 

Bylandskapet oppleves best på tvers av dalretningen. Fra Lia 
skuer en over mot festningen, bebyggelsen under festningen 
og ned på bysenteret. Fra festningssiden opplever en det 
motstående perspektivet. Fra boligområdene i lisonene utgjør 
dessuten takene på bebyggelsen i bysenteret en femte fasade. 

Vardåsen og festningshøyden har en landskapsmessig 
dominerende posisjon.

Sentrumslandskapet kan deles inn etter ulike terrengformer.

1. Elvelandskapet
2. Slettelandskapet i nord
3. Slettelandskapet i sør
4. Den sørvendte lisida under Festningen og Vardåsen
5. Den nordvendte lisida under Holtberget og 
Marikollen
6. Festningshøyden og Vardåsen
7. Holtberget og Marikollen

                                                                                                                                                                                                 13



                                                                                                                                                               STEDSANALYSE

5 BYEN I DAG

5.1 Overordnet 
kommunikasjonssystem 

Kongsvinger sentrum er et sentralt kommunikasjons-
knutepunkt 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. 

Sammen med terreng og naturelementer er det 
kommunikasjonslinjene som gir byens hovedstruktur og 
oppdeling. Både hovedveg og jernbane følger i hovedsak 
elveløpet gjennom sentrum. De beslaglegger store arealer, de 
danner dominerende linjer i landskapet og de oppleves som 
fysiske stengsler for ferdsel på tvers av linjene.

Jernbanen
Etablering av jernbanen på sørsiden av elva har gitt klare 
premisser for byutviklingen. Det var i en periode stor aktivitet 
i forbindelse med jernbanen, men aktiviteten er i seinere tid 
blitt redusert. Mellom stasjonsbygningen og elva ligger det 
fremdeles 16 jernbanespor. Dette er  svært verdifulle arealer 
som på lengre sikt bør utnyttes på best mulig måte. 
Bussterminalen ligger ved jernbanestasjonen.

Riksvegene (Rv 2, Rv 20, Rv 210, Rv 202)
Rv 2 ankommer i dag på nordsida av elva. På sørsida 
fortsetter Rv 2 mot Sverige og Rv 20 mot Elverum. Når den 

nye Rv 2 etableres på sørsida av Glomma vil det meste av 
gjennomgangstrafikken ikke lenger belaste nordsida og 
Gjemselund bru. De to bruene binder sentrum sammen. Med 
den nye Rv 2 vil vegsystemet på nordsiden få en mer lokal 
karakter med unntak av Rv 210 som er hovedforbindelsen 
nordover på vestsida av Glomma. Det er vedtatt at Rv 210 
skal legges om, og at fremtidig trasé skal gå i Eidemsgate.

Trasevalget for Rv 2 på slutten av 1970 tallet skapte stort 
engasjementet blant befolkningen. I dag kan vi være godt 
fornøyd med vedtaket om å legge riksvegen på nordsida av 
elva ble omgjort. Rv 2 ligger i dag parallelt med jernbanen på 
sørsida, og den nordre elvebredden kan utvikles til å bli en del 
av sentrum og byen. 

Vegsystemet
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5.2 Innfartsårer
Vegene er de viktigste transportårene inn til byen, og byen 
oppleves ulikt avhengig av hvor man kommer fra. Endringen 
fra land til by oppleves noen steder som en glidende 
overgang, andre ganger kommer byen ”brått på”. 

Rv 2 fra vest, nordsida elva
Kongsvinger by åpenbarer seg plutselig når man har passert 
Øiset. Det skålformede bylandskapet som omkranses av 
åsryggene og som deles opp av elva, kommer tydelig fram. 
Vegen fortsetter vider mot byen gjennom jordbrukslandskapet 
før det nærmere byen blir lettere industri og handel på sørsida 
av vegen og boligbebyggelse på nordsida vegen. Den nye 
rundkjøringa med avkjøring til Industrivegen og Plantasjen, 
oppleves som en markert byport.

Silhuetten av festningen kan sees på lang avstand. Vegen 
følger elveløpet i et åpent jordbrukslandskap med spredt 
bebyggelse. Boligbebyggelsen i Glåmlia gir et forvarsel om at 
et tettsted er i nærheten. Byen kommer likevel brått på når en 
runder svingen og plutselig ser kirka. 

Jernbanen
Fra vest møter man byen visuelt ved SIVA-anlegget. Her ser 
man over Glomma, bebyggelsen på Langeland og opp mot 
festningen. Fra sør oppleves ikke byen før man kommer helt 
inn mot tømmerterminalen.  

Rv 175 fra vest, sørsida elva (gjelder også for ny Rv 2)
Langs denne innfartsåra er det skog- og jordbrukslandskapet 
som dominerer. Boligbebyggelsen på Vangen og Langeland på 
den andre sida av elva forteller at man nærmer seg et 
tettsted. Det er spredte boliger langs vegen, og 
industriområdet SIVA kan skimtes bak skogen. Selve byen 
dukker plutselig opp når man passerer skogholtet og kommer 
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til den første rundkjøringa. Derfra sees den bebygde delen av 
byen som kryper oppover lisidene på begge sider. Festningen 
er godt synlig. 

Rv2 fra sør
Den sørligste rundkjøringa på Rasta markerer overgangen fra 
skog til tettsted. Rundkjøringa forteller at det er et tettsted i 
nærheten. Industribebyggelsen som ligger langs vegen inn 
mot sentrum, sier imidlertid lite om hva slags sted dette 
egentlig er. Denne innfarten kunne vært hvor som helst på 
østlandet. 

Rundkjøringa i seg selv bidrar ikke til å heve inntrykket, den 
fremstår som kjedelig med bare gress. Landskapet er 
forholdsvis flatt og det er  ingen utsiktspunkter med 
åpenbaring av stedet på forhånd. 

Når man har passert den andre rundkjøringa på veg mot 
sentrum, dukker imidlertid festningen opp som et fondmotiv 
som forteller noe om hvor man er på veg.   

Rv 20 nordfra, østsida elva
Før man ser selve byen, ser man silhuetten av festningen. 
Festningen kan skimtes helt fra Roverud som ligger vel en mil 
nordover langs elva og forteller at man nærmer seg en 
festningsby. Vegen følger elveløpet i et åpent 
jordbrukslandskap med spredt bebyggelse. Når man nærmer 
seg byen, blir bebyggelsen oppover i lisidene etter hvert mer 
synlig. 

Tømmerterminalen på Norsenga ligger i overgangen mellom 
land og by. Når man har passert dette området, er man på 
veg inn i sentrum. Rundkjøringa på Sundehjørnet kan fungere 
som en slags byport inn mot selve sentrum. 
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Oppsummering
Opplevelsen vi får langs innfartsårene former vårt 
førsteinntrykk av stedet. Overgangssonene mellom omlandet 
og byen bør derfor utformes slik at de gir et godt 
førsteinntrykk av byen og at folk føler seg velkomne. Ved 
etablering av nye virksomheter langs innfartsårene, må en ta 
hensyn til nettopp dette. En bevisst bruk av beplantning langs 
alle innfartsårene samt høyt nivå på skjøtselen kan bidra til å 
gi et positivt inntrykk av byen. 

Skal man velge ut en av innfartsårene hvor førsteinntrykket 
med enkle grep kan bedres, må det bli Rv 2 fra Sverige. 
Rundkjøringa kan med beplantning/utsmykning tilføre 
området noe positivt. 
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5.3 Viktige stedsformende elementer 

På et overordnet nivå er det landskapet og lokaliseringen av 
bebyggelse og infrastruktur  som former stedet. Skal vi gå 
nærmere inn på hva som er karakteristisk for byen, må vi ta 
utgangspunkt i de ulike enkeltelementene som former byen. 

Selve bybildet er komplekst og sammensatt, men det kan 
forenkles til mer fattbare enheter. Det er dette forenklede 
bildet vi bruker når vi orienterer oss i byen, når vi erindrer 
stedet og det er de fattbare elementene som gir stedet 
identitet. 

Silhuetter er visuelle linjer som dannes av åser og fjell, men 
de kan også dannes av bygninger og mindre objekter. 
Landskapssilhuettene har stor betydning for stedskarakteren 
ved at de forteller noe om stedet. Betegnelsene ”Byen i 
skogen” og ”Festningsbyen” tar utgangspunkt i de viktigste 
silhuettene i Kongsvinger og sier noe om byens egenart, 
identitet og særpreg. 

For å bevare dette særpreget er det nødvendig å opprettholde 
silhuettvirkningen av de skogkledte åsene rundt byområdet. 
Det er derfor av stor betydning at bebyggelsen i lisidene ikke 
kryper så langt opp at skogkransen rundt byen brytes opp av 
bebyggelse sett fra strategiske steder i sentrum. Dette vil 
være spesielt viktig med tanke på de innspill som har kommet 
med tanke på nye utbygingsområder øverst i Lia. 

Sett fra sentrumsområdet er det i dag flere bygg som bryter 
silhuetten. Høyhuset i Gågata gjør det, og de nye blokkene på 
Galgebakken likedan. I den videre planleggingen i sentrum blir 
det viktig å ha et bevisst forhold til hvilke høyder som tåles i 
sentrum sett i lys av ønsket om å bevare landskaps-
silhuettene. Kongsvinger tåler de bruddene i silhuetten vi ser i 

dag, men byen tåler ikke mange flere brudd uten å miste noe 
av sitt særpreg.

Festningen bidrar også med en viktig silhuett i bybildet, en 
silhuett som er helt avgjørende for opplevelsen av byen. 
Høyden på ny bebyggelse i byområdet må vurderes ut i fra at 
festningen fortsatt skal være en synlig silhuett i bybildet. 
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Landemerker er lett gjenkjennlige, de skiller seg ut i fra 
omgivelsene og de gir identitet til stedet.  Kongsvinger 
festning er det dominerende landemerket i Kongsvinger. Med 
sin godt synlige beliggenhet gir den byen identitet og særpreg 
ved at den i seg selv forteller noe om byens historie og 
opprinnelse. 

Festningen er blikkfang og orienteringspunkt fra alle 
innfartsårene og fra store deler av sentrumsområdet. 
Festningen inngår i gruppen av nasjonale festningsverk som 
vies spesiell oppmerksomhet som nasjonalsymboler, og den 
har en framtredende plass på byvåpenet. For Kongsvinger er 
det viktig at Festningen fortsetter å være det dominerende 
landemerket og at det ikke bringes inn nye elementer tar opp 
konkurransen som det dominerende landemerket.

Silobygningen øst for sentrum og sjukehuset er mindre viktige 
landemerker som også kan tjene som orienteringspunkter. 
Disse er imidlertid underordnet festningshøyden. Bruene kan 
også karakteriseres som landemerker.

Lokalt er det mindre landemerker som tiltrekker seg 
oppmerksomhet og virker som orienteringspunkt. Slike 
landemerker er brutårnene, rundkjøringene og bygninger som 
i høyde, form eller størrelse skiller seg ut fra omgivelsene slik 
som høyhuset på stasjonssiden. Brutårnene som ble bygget i 
forbindelsen med den nye brua i 1991, er et eksempel på 
hvordan en har skapt en byport ved innkjøringen til den 
nordre bydelen fra sør.
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Bevegelseslinjer er linjedrag i landskapet, enten i form av 
markante daldrag eller viktige linjer vi beveger oss langs. 
Ferdselsårene langs elva  og tilførselsårene til disse er de mest 
markerte bevegelseslinjene i Kongsvinger. Glomma er også en 
bevegelseslinje, men elva har liten betydning for ferdsel. 
Bruene markerer bevegelsene på tvers av elveløpet.  

Knutepunkt
På steder hvor flere bevegelseslinjer møtes, får vi ofte et 
knutepunkt. Det kan være steder i byen hvor trafikklinjer 
møtes som bussterminal og jernbanestasjon, det kan være 
torg og plassdannelser eller kulturelle og sosiale møteplasser 
av ulike slag. 

Kollektivterminalen på stasjonen er et viktig knutepunkt som 
bør videreutvikles som kollektivknutepunkt. 
 
Byparken er et eksempel på et tidligere knutepunkt som ikke 
har opprettholdt sin funksjon som møteplass, men som bør 
kunne utvikles til igjen å bli en viktig møteplass. 
Kongssenteret er et eksempel på en ny møteplass.

Målsettingen om å skape større sosial aktivitet og flere 
møteplasser i bysenteret innebærer at knutepunkter av sosial 
karakter bør utvikles og styrkes. 

Barrierer kan defineres som markante, lineære hindringer. 
De oppfattes ofte som vanskelige å krysse, og de kan bare 
passeres på planlagte punkter eller steder som bruer og 
overganger. Barrierer kan være hindringer av både fysisk og 
visuell karakter. Både elva, hovedvegene og jernbanelinjen er 
barrierer. Elva er en fysisk barriere, tett vegetasjon langs 
elvekanten kan utgjøre en visuell barriere. 
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Akser er siktlinjer som har historisk eller stilistisk opprinnelse. 
Eksempler er Skolegata som er anlagt symmetrisk til 
hovedfasaden på Sentralskolen og gatene som er anlagt i 
festningens skyteakser. Fra Sofies gate som går gjennom 
Bankparken på sørsida er det en flott siktlinje opp til 
festningen. I det nye parkbeltet som etableres mellom 
Byparken og Mølleparken tas det vare på en siktlinje opp mot 
festningen. Festningen blir liggende som fondmotivet i enden 
av aksen.

I dag benyttes begrepet i utvidet betydning. Sentrale 
gangstrøk kan  betegnes som akser uten at utformingen har 
en rettlinjet eller symmetrisk form. Et mål i planleggingen av 
bysenteret bør være å skape en sentral gangakse som 
forbinder de ulike delene av bysenteret, og å lokalisere 
sentrale  virksomheter og møteplasser inntil denne aksen. 
Formålet med denne typen akse er  å skape miljøer og byrom 
i fotgjengerens målestokk.

Oppsummering
Endring eller påvirkning av de stedsformende elementene som 
er nevnt her, kan påvirke byens identitet og særpreg. Derfor 
er det viktig at den videre byutviklingen tar hensyn til stedets 
kvaliteter slik at byen ikke mister noe av sitt vesen i sin iver 
etter å vokse.
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5.4 Byrom og grønnstruktur

Grønnstrukturen må sees i sammenheng med offentlige byrom 
og møtesteder. Byrommene og de grønne innslagene i 
bybildet danner rammene rundt de offentlige møteplassene og 
dermed det sosiale bylivet. Det er her folk ferdes og oppholder 
seg utendørs. 

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 øker behovet for møtesteder 
og grønne lunger. 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. 

5.4.1 Overordnet grønnstruktur

I tillegg til den skogkledde åskanten som omkranser 
bysenteret er Glomma en viktig del av grønnstrukturen. Elva 
skaper liv og aktivitet i bybildet samtidig som den er viktig for 
den visuelle opplevelsen av byen. Elva deler byen i to, og på 
sin ferd gjennom sentrum, har den godt fall med stryk. 
Også elveskråningen mot Glomma er et viktig element i 
grønnstrukturen. Elvebreddene har funksjon som grøntdrag, 
friluftsområde og leveområde for dyr og fugler. Strykene 

mellom bruene er stort sett åpne hele året og tilgjengelige for 
dyr og fugler knyttet til vann. Elva gir gode muligheter 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. Etter 
hvert som bilen gjorde sitt inntog og industrien er flyttet ut av 
sentrum, har byen vendt elva ryggen. Elva er ikke lenger en 
viktig del av hverdagen, vi beveger oss enten langt unna eller 
høyt over de frådende vannmassene. Høydeforskjellen mellom 
terrenget og elva skaper en avstand mellom byen og vannet. 
Dette er en utfordring. Elveskråningene er i stor grad dekket 
med vegetasjon som markerer overgangen mellom 
elvelandskapet og bylandskapet og som på denne måten er en 
viktig del av landskapsbildet. 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. Vegetasjonsbeltet ligger dermed som en barriere 
mellom byen/sentrum og vannet.
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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. 

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 pågående prosjekter vil gjøre den 
sammenhengende fra Langeland til Tråstad.  En 
sammenhengende strandpromenade blir et viktig tilskudd til 
ferdsels- og opplevelsesmulighetene i sentrum og vil bedre 
kontakten videre mot utmarka.

Elvebredden i sør er på grunn av jernbane og veganlegg ikke 
tilgjengelig for fotgjengere. Veganlegget beslaglegger 
elvebredden. I det videre arbeidet med å utvikle byen er det 
viktig at ikke mer av elvebredden beslaglegges på denne 
måten eller på andre måter som privatiserer elvebredden.
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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 sentrum. Det er imidlertid god forbindelse fra sentrum 
gjennom vegnettet i de sentrumsnære boligområdene og 
videre ut i til marka. De etablerte boligområdene har et grønt 
preg og er også en del av grønnstrukturen. 

Noen få smale grøntdrag er etablert fra utmarka og inn i de 
eldre boligområdene. I de sist planlagte boligfeltene er det 
lagt inn grønne korridorer. Dette prinsippet bør følges opp i 
nye planer.

5.4.2 Viktige grøntområder utenfor sentrumskjernen

Noen av de grønne områdene utenfor sentrumskjernen har 
stor betydning for byen. 

Skansesletta
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. Løkkefotballen og skolene i 
nærheten er aktive brukere av området. 

Sjukehusskogen
Sjukehusskogen er et uberørt skogområde på ca 5 daa. 
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 
barnehagen. I sjukehusskogen er det registrert mye ekorn, og 
om våren er det store forekomster av blåveis og hvitveis. 

Gjemselund
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. Det pågår egne utviklingsplaner for et 
nytt fotballstadioen. 

Festningen
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.
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Puttara
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. 

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 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 viktig som grøntområde.

5.4.3 Grønnstruktur i bygatene
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. 

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. Det bør  være en 
målsetting at bygatene får et grønnere og mer tiltalende preg.
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5.4.4 Grøntområder i dag

Parker
Innenfor området som er definert som sentrumsområde er det 
bare fire områder som i dag kan betegnes som parker.

• Byparken
• Mølleparken
• Teaterparken
• Bankparken

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. Dårlig tilgjengelighet og dårlig 
opparbeidete gangforbindelser kan være grunner til at parken 
blir lite benyttet. Det bør være et mål at bruken av parken 
økes.

Mølleparken ligger helt ned mot Glomma og består av åpne 
arealer med bølgende gressflater. Parken ligger flott til i 
forhold til Glomma og Mølleruinene og med sikt til festningen, 
og den bør tilrettelegges slik at den blir enda mer benyttet 
enn i dag.

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.

Bankparken 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.
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5.4.5 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. 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 asfalterte 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. Et nytt parkbelte mellom de to eksisterende vil 
kunne gjøre dette sentrale området til en grønn oase midt i 
sentrum. 

5.4.6 Torg og plasser i dag
Torg og plasser er byens viktigste møtesteder. Rådhusplassen 
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 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. 

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.
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5.4.7 Byrom som bør oppgraderes
Sammen med parker er torg og plasser av avgjørende 
betydning for livskvalitet og trivsel i sentrum. 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. Følgende 
plasser bør prioriteres i det videre arbeidet med å utvikle 
byen;

● Mallings plass
● Plassen mellom Tinghuset og Solvanggården
● Plassen for DnB Nor (gamle Grand)
● Krysset mellom Glommengata 55 og 65 (Palace)
● Krysset Brugata/Storgata
● Brugata ved Kongssenteret/Bedehuset
● Hvileplasser ved bruendene

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 slik den 
fremstår i dag, men med en oppgradering kan dette bli en 
attraktiv liten møteplass. 

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 sentrum 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. En 
oppgradering av denne plassen vil kunne heve 
opplevelsesnivået i Brugata.
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Plassen mellom Tinghuset og Solvanggården, plassen foran 
DnB Nor (Gamle Grand) og krysset mellom Glommengata 55 
og 65 (Palace) er andre plasser som med fordel kan 
oppgraderes for å skape bedre møteplasser. Det bør også 
etableres hvilepasser uten alt for lang avstander. 
  
I tillegg er det et lite, opparbeidet grøntområde ved 
politistasjonen i krysset mellom Parkvegen og 
Tommelstadsgate som kalles Tommelstadhjørnet.

5.4.8 Ferdselsårer for myke trafikkanter
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.

Nettet av stier, gang- og sykkelveger og fortau bør utvikles 
videre slik at det blir et sammenhengende nettverk av gode 
gang- og sykkeltrasèer. Ferdselsårer knyttet til grønnstruktur 
og sosiale møtesteder bør prioriteres.

5.4.9 Overflateparkeringsplasser
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. Der det 
tillates parkeringsplasser på bakkeplan, bør det kreves at 
parkeringsplassen gis et grønt preg. 

5.4.10 God tilgjengelighet for alle
Tilgjengeligheten i dagens byrom og langs ferdselsårene er 
svært varierende. Generelt er ikke tilgjengeligheten god nok 
for alle brukergrupper. Ved utforming av byrom, bygater, 
ferdselsårer og parker skal det være fokus på å utvikle 
områder som er tilgjengelige for alle. 
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5.5 Bebyggelsens organisering

Arealbruk
Den eldste bebyggelsen kom i forbindelse med festningen på 
nordsida, deretter kom bebyggelse på sørsida ved 
jernbanestasjonen. Den videre utviklingen har gitt et sentrum 
med en hensiktsmessig utforming hvor sentrumsfunksjoner  i 
stor grad er samlet i få, sentrale gatestrøk og hvor veger og 
jernbane er sentralt plassert. Utviklingen etter krigen har ført 
til at tettstedet nå strekker seg nordvestover langs elva og 
sørover langs Rv2. Arealkrevende virksomhet som industri og 
plasskrevende næring er lagt langs innfartsårene mot sør og 
nordvest. Industri og næringsareal i tilknytning til 
hovedinnfartsårene er effektivt for trafikkavviklingen.

Bysenteret
Bysenteret preges av festningshøyden, elva og skogkanten 
langs åskammen. På begge sider av elva er 
sentrumsbebyggelsen lokalisert på en relativt flat strandflate. 
Rutenettsplaner har dannet grunnlaget for byutviklingen. De 
første bygningene ble oppført i samsvar med rutenettsplanen, 
og i de sentrale områdene har vi derfor fått et rettvinklet og 
oversiktlig gatenett og en kompakt kvartalsbebyggelse. Den 
nyere bebyggelsen som ligger utenfor kvartalstrukturen er 
mer variert og er plassert mer frittliggende i landskapet etter 
funksjonalistiske prinsipper. Svømmehallen er et eksempel på 
dette. Enkelte sentrale funksjoner som sykehus og hotell har i 
senere tid blitt lagt i overgangssoner utenfor bysenteret. 

Byens lokalisering på to sider av elva medfører stadig behov 
for kryssing av elva. Dette kan oppfattes som tungvint og 
splittende, men det er også en berikelse å ha ei elv midt i 
byen. Mange av de store byene i inn- og utland deles av en 
liten eller stor elv uten at dette har et negativt fokus. 

Boligområder
Om lag to tredjedeler av kommunens innbyggere bor i 
Kongsvinger by. Byen har attraktive boligområder som ligger 
sentralt i forhold til bykjernen. Boligområdene kryper oppover 
lisidene på begge sider av elva, og dette skålformede 
landskapet gir boligområder som har god visuell kontakt med 
den andre sida av byen, selve sentrumskjernen og elva. 

Den største andelen av bygninger i bysenteret er bygget som 
boliger. Antallet bosatte i bykjernen er likevel lite, vel fire 
hundre personer bor innenfor det arealet som i 
sentrumsplanen er definert som sentrum. Bysenteret fungerer 
derfor i liten grad som bomiljø. I randsonene rundt bykjernen 
er det relativt spredt boligbebyggelse med eneboliger i 
bysenterets nærområde, og med blokker og tettere 
småhusbebyggelse lenger ute fra bysenteret. Inne i 
bysenteret er hoveddelen av bolighusene ene-og 
tomannsboliger. 
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Delområder
Bysenteret skiller seg ut i fra de øvrige delene av tettstedet. 
Bebyggelsen i sentrum er tettere, bygningsvolumene er 
større, og bygningsrekkene er mer samlet. Delområder som 
Øvrebyen, Midtbyen og Stasjonssiden kan både historisk, 
visuelt og funksjonelt skilles ut i fra omkringliggende 
bebyggelse. For å opprettholde stedets karakter, er det viktig 
at bebyggelsen innenfor de ulike områdene vurderes samlet, 
og det må også være en bevisst sammenheng mellom de ulike 
delområdene.
 
Kartet under viser ulike delområder i sentrum. 

Fortettingsmuligheter
I bysenteret er det mange fortettingsmuligheter. Kvartaler kan 
styrkes ved at de sluttføres, og ”hull” i bebyggelsen kan 
bygges igjen. Flere av de åpne parkeringsplasser kan med 
fordel erstattes med bebyggelse. En slik fortetting vil 
videreutvikle byen. Fortetting kan også vurderes i noen av de 
områdene som ligger utenfor de sentrale bygatene. Midtbyen 
er et aktuelt fortettingsområde, men her blir det viktig å legge 
til rette for en fortetting som ivaretar noe av det grønne 
preget bydelen har i dag. Grad av fortetting må i dette 
området vurderes nøye. 

Det grønne preget i Midtbyen bør opprettholdes
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5.6 Et utvalg av bygninger i 
Kongsvinger sentrum 

Byggene i bykjernen viser eksempler fra de viktige 
stilhistoriske epokene

Klassisisme (ca 1780-1810)Eksempler; Kongsvinger 
sentrlskole og Slottet i Oslo.
I klassisismen vektla man enkelhet, verdighet, harmoni og 
likevekt. Gjenbruk av arkitektoniske detaljer fra antikkens 
templer som for eksempel trekantgavlen, søyler og 
tannsnittborder var viktige virkemidler som ble brukt i 
klassisistiske bygninger.

Empire/senempire (ca 1800-1870) Eksempler; 
Apotekergården (senempire/sveitserstil), Triumfbuen I Paris, 
Det hvite hus I Washinghton
Empire var en videreføring av klassisismen og er kjennetegnet 
ved større, ofte seksdelte vinduer, liggende panel og 
gavlmotiver over dører og vinduer. Senempiren har større 
enkelhet både i formspråk og utsmykning. Etter utgravningene 
i den italienske byen Pompeii ville man lage nye store bygg 
som var eksagte kopier av gamle bygg fra antikken.

Historismen (ca 1830-1910)Eksempler; Wahlbygården, 
Frogner kirke i Oslo(nyromansk)
Historismen kjennetegnes ved at den gjenopplivet og 
etterlignet eldre perioders stiluttrykk, som gotikk, renessanse, 
barokk og rokokko. Disse nystilene kunne opptre samtidig, og 
derfor ble perioden tidligere kalt stilforvirring. I ettertid har 
historismen i Skandinavia blitt svært viktig og en epoke som 
særlig viser hvordan ”folk flest” valgte sine arkitektoniske 
elementer i nye bygninger.

Jugendstil er det tysk/østeriske navnet på stilen (ca 1890-
1920) Art nouveau er et fransk/belgisk navn på denne 
stilarten. Eksempler; Vinger sparebank (Glommengata 15), 
Haugegården, Fagerborg kirke i Oslo
Navnet betyr «den nye kunsten». Utviklingen av jugendstilen 
kom på slutten av historismen. Den nye stilen dyrket det 
moderne og ungdommelige som passet den nye tida folk levde 
i. Mange av motivene kommer fra naturen. Typiske 
kjennetegn er de valmende mansardtakene med svai mot 
gesimsen og krysspostvinder med småruter i de øverste 
rammene. Arkitekturen er preget av assymetri og en 
dynamisk behandling av bygningskroppen inkludert bruk av 
dekorerte friser og felt.

Sveitserstil (ca 1850-1920) Eksempler; Jernbanestasjonen, 
Bedehuset, Brugata 26, Rolighed(Kvinnemuseet)
Sveitserstil oppsto som en landlig stil rundt Alpene, men ble 
svært populær i Norge. Dette var den første stilen som først 
og fremst var egnet for trehus. Store saltak med synlige 
sperrebjelker og rikt dekorerte vindusomramminger, 
bjelkeender, takutstpring og rekkverk er typisk for stilarten.

Funksjonalismen (ca 1920-40) Eksempler; Rådhus-Teatret, 
Glommengata 12, Ekebergrestauranten (Oslo)

Målet med denne arkitekturen var å kvitte seg med all 
unødvendig dekor og gamle stilelementer for å skape noe rent 
og fundamentalt nytt. Bygningens bruk og konstruksjon skulle 
uttrykkes i måten den ble formgitt på. Et viktig slagord, 
opprinnelig formulert av den amerikanske arkitekten Louis 
Sullivan, var «Form Follows Function».
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I resten av kapittelet omtales bygg som gjennom sin 
utforming og/eller sin historie er en viktig del av byens 
karakter. Det er bygninger som oppleves som positive for 
tilhørighet og gjenkjennelse og som har verdi som enkeltbygg, 
men også som en betyningsfull del av et miljø. Samlet viser 
de ulike epoker av byens historie. Noen av byggene har ikke 
en stor egenverdi som arkitektur eller historisk monument, 
men de er likevel viktige fordi de har en plass i borgernes 
bevissthet. Det er bare bygg i bykjernen som er vurdert her. 

1. Mellandgården, Brugata 1. 
• Oppført i 1884 i enkel sveitserstil. 
• Ombygging, manglende vedlikehold og tilfeldig skilting har 

endret bygget i forhold til det opprinnelige, men 
hovedpreget er beholdt. 

• Tilbygget har ikke noen verneverdi. 
• En av få gjenværende bygårder i tre i området, og bygget 

har derfor høy lokal verneverdi. 
• Bygningen ligger sentralt til nær brua og henger sammen 

med Brugata 3. 
• Sammen danner bygningene en viktig del av Brugata. 

2. Bogergården, Brugata 3
• Oppført i 1883 i nøktern senempire/sveitserstil. 
• Avkuttet hjørne ved gatekrysset er et typisk innslag i 

bybildet og typisk for epoken. 
• Den er en av få gjenværende bygårder i tre i området og 

har derfor høy lokal verneverdi. Bygningen har en sentral 
beliggenhet nær brua.

• Bygningen preges av manglende vedlikehold. 
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3. Telegrafen, Storgata 13-15
• Bygd i 1914. 
• Panelt tømmerbygning tegnet i norsk nybarokk. 
• Bygget har et gjennomført barokkpreg med bratt tak med 

skifer, arker og ellers barokkpreget dekor i 
vindusomramminger, søyler og gavlornamenter. Huset har 
vært relativt hardhent restaurert, likevel framstår det som 
tidsriktig og autentisk. Bygningen er godt vedlikeholdt.

• Stilen er ikke typisk for byen. Den bryter med den 
tradisjonelle karrebebyggelsen og bygningen framstår som 
et lite monumentalbygg. Huset ligger eksponert ved 
Rådhusplassen. Det er orientert i forhold til Rådhusgata og 
framstår derfor som ”skjevt” plassert sett fra Rådhuset. 
Dette bidrar til å fremheve at huset er noe spesielt i 
området. 

• Bygningen har vært brukt til telegrafstasjon, politistasjon, 
turistinformasjon og er nå utested.

4. Schøyengården, Brugata 8
• Oppført i 1868. 
• Opprinnelig en to-etasjes murbygning, senere påbygd en 

tredje etasje. 
• Omkring 1913 hadde bygningen hjørnetårn. 
• Fremstår i dag som et funksjonalistisk bygg med nesten 

flatt tak med utstikk, vinduer uten sprosser og nesten 
glatt murvegg. Typisk for funksjonalisme-epoken er også 
den usymmetriske vindusplasseringen. Mot gatekrysset 
har bygget det typisk avkuttede hjørnet. Huset har endret 
seg betydelig fra det opprinnelige og er i liten grad 
autentisk. Husets blanding av stiluttrykk forteller om ulike 
tider og stilepoker. Hovedformen på huset med det 
avskårne hjørnet, er trolig original fra 1868.
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5. Haugegården, Brugata 16

• Oppført i 1910
• To etasjes murbygningen, enkel og vakkert utformet i 

jugendstil med særpreget rundbuegavl over balkongen på 
det avkuttede hjørnet mot krysset 
Brugata/Tommelstadsgate. 

• Påbygget mot Tommelstadsgate fra 2005 er utført som en 
imitasjon av det gamle huset. For dette påbygget, fikk 
bygningen kommunens byggeskikkpris i 2005. 

• Huset er en viktig del av rutenettplanen fra 1868.
• Diagonalt over krysset ligger Wahlbygården med sitt 

avkuttede hjørne rett i mot. På gunn av de avkuttede 
hjørnene, får dette krysset en viss plassdannelse.

6. Wahlbygården, Brugata 19

• Bygget rundt 1878
• Toetasjes pusset murbygning som i dag er en del av 

Kongssenteret. 
• Enkel historisme-bygning, vinduene mot bakgården er i 

sveitserstil. 
• Husets sørvegg er åpnet opp slik at hele 1.etasje fra 

innsida utgjør en nisje i Kongssenteret. Dette gir senteret 
et viktig innslag av historie og kontinuitet. 

• De tre fasadene som står igjen har relativt høy grad av 
autensitet. Bygningen er representativ for området og 
henger nøye sammen med nærliggende murgårder som 
Hauge-gården og Schøyen-gården. Tidsspennet mellom 
Wahlbygården og Kongssenteret, skaper liv og spenning i 
gatebildet.
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7. Westbys sykkelverksted
• Bygd i 1897
• Lav og smal teglsteinsbygning i en etasje
• Var tidligere sykkelfabrikk. Den første norskproduserte 

sykkel ble laget ved Westbye sykkelfabrikk
• Fasaden på bygningen er i dag integrert i Kongssenteret.

8. Bedehuset, Tommelstadsgate 1
• Bygd i 1877 
• Panelt tømmerbygning i gjennomført sveitserstil. 
• Huset har typisk gotikk-inspirerte former med spisse 

vinduer, dekorerte taksperreender og utskårne 
balustrader. 

• Det bærer preg av litt ukontrollert påbygging ved behov. 
Til tross for dette framstår huset som meget autentisk, i 
hvert fall utvendig mot Tommelstadsgate. 

• Ligger litt tilbaketrukket i et parkmessig opparbeidet 
område. 

• Et flott eksempel på sveitserstil fra en relativt tidlig 
periode. Huset er av de eldste i sentrum og representerer 
en viktig del av byens historie.
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9. Brugata 20
• Bygd i 1901
• Trehuset antagelig i tømmer. 
• Kraftige hjørnemarkeringer, minimale takutstikk og bratt 

tak henger sammen med den nyromantiske perioden 
rundt århundreskiftet, også knyttet til jugendstilen. Huset 
har også elementer som er knyttet til sveitserstilen. 

• Har gjennomgått mange forandringer, men veggflater, 
vindusplassering og hovedform er intakt og gjør at huset 
fyller sin plass som en del av den gamle 
trehusbebyggelsen som binder området sammen. 

10. Brugata 26
• Bygd i 1906
• Toetasjes trebygning i gjennomført sveitserstil. 
• Huset er ikke overdådig utsmykket, men er et hederlig 

eksempel på god og typisk sveitserstil fra forrige 
århundreskifte. 

• Bygningen er lite endret på disse 100 årene, dette er en 
av de mest autentiske bygningene i området. Dette er det 
siste huset i rekka langs Brugatas nordøstlige side. 

• Som endepunkt for bebyggelsen har huset en 
nøkkelbeliggenhet. Dette huset er meget verneverdig.
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11. Parkvegen 9-11
• Oppført ca 1910
• Laftet hus i to etasjer
• Huset fremstår i enkel nyklassisisme 
• Nye, men klassisk utformede «empirevinduer», 

sidehengslete midtpostvinduer med tre store ruter i hver 
ramme

• Mye er nytt og huset er ikke autentisk, men det fremstår 
likevel som tidsriktig i uttrykket. Dette er et representativt 
bygg fra perioden.

• Huset ligger vakkert til med en liten forhage med hekk 
langs gata. Det danner en overgang mellom den 
bymessige bebyggelsen og villaområdet.

12. KOBBL-blokka, Storgata 10
• Oppført i 1947
• Fire etasjes murblokk, KOBBLs første murblokk i sentrum
• Et fint eksempel på funksjonalistisk bebyggelse fra tida 

like etter krigen; rene flater, en lang gatefasade, enkle 
åpninger uten unødig dekor. Stilen uttrykker åpenhet, luft 
og renhet, og optimismen fra tida da landet og 
velferdssaten skulle bygges opp etter krigen.

• De nye verandaene bryter sterkt med de ellers stilrene 
bygget.

• Fasadene har pusset teglstein og er gulmalt.
• Det er positivt at nesten all butikkskilting er malt direkte 

på muren, alt i samme farge.
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13. Kongsvinger sentralskole
• Oppført i 1925
• Monumentalt nyklassisistiske bygg tegnet av arkitekt 

Henrik Kloumann 
• Med symmetriske fløyarmer får man assosiasjoner til 

empiretidens slottsarkitektur. 
• Fasadene er i slemmet, gråmalt teglstein. 
• Bygget har høy grad av autensitet, og det er svært 

representativt for nyklassisismen og for et arkitektursyn 
som preget offentlig bebyggelse på den tida. Det gamle 
rådhuset som brant i 1946 hadde tilsvarende arkitektur. 

• Sentralskolen utgjør er tyngdepunkt i sentrumsområdet 
rundt Rådhusplassen, og det utgjør et fondmotiv sett fra 
Storgata. 

• I forbindelse med bygging av den nye videregående 
skolen og biblioteket vil det bli gjort endringer, men 
bygget har et robust hovedpreg som tåler dette. Fasaden 
mot Rådhusplassen og fløyene vil bli bevart med unntak 
av nye inngangspartier. Bygget vil fortsatt være et 
tyngdepunkt som definerer akser og setter premisser. Ved 
fremtidig utbygging av sørsida av Rådhusplassen, må en 
forholde seg til Sentralskolens fasade med siktlinjer, 
høyder og hovedformer.

14. Rådhus-Teatret
• Rådhus-Teatret viser gjennomført senfunksjonalisme. 
• Mot Storgata har den et sammenhengende glassfelt som 

gjør vestibylen til en del av det offentlige rommet mot 
Storgata, mens slanke søyler bærer den massive og tette 
konstruksjonen over. I den massive veggen over er det 
bare små glugger. Alle veggflater er pusset og hvitmalt, 
gesimsen mot Storgata er beslått med kobber. 

• Bygningen har en høy grad av autensitet., men noen 
detaljer kan enkelt rettes opp. At et så viktig eksempel på 
senfunksjonalisme er såpass autentisk, er heller sjeldent 
og bidrar til høy verneverdi. Som et sentralt bygg i byens 
kulturliv gjennom mange år, har bygget en viktig 
identitetsskapende funksjon. 

• Naboskapet til den lille parken kler også bygget og 
understreker funksjonalismens ideer om kombinasjon av 
åpenhet, grønne plener og trær sammen med bygningens 
rene, hvite flater.
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 15. Rådhuset
Rådhuset er en tre etasjes teglsteinsbygning oppført i 1950. 
Den vestligste delen er eldst, den ble bygd som erstatning for 
det gamle rådhuset som brant ned i 1946. Bygningen består 
av tre hoveddeler; Rådhusrestauranten i en fløy langs 
Storgata, en litt nyere konborblokk mot øst (ca 1960) og et 
mellombygg mellom disse. Bygget er et eksempel på 
senfunksjonalistisk teglsteinsarkitektur. Den eldste delen er 
tydlig påvirket av det gamle, klassisistiske rådhuset med et 
valmtak som ellers er litt fremmed for stilen. Rådhuset danner 
en av hovedveggene rundt Rådhusplassen, men bygningen er 
underordnet den monumentale Sentralskolen i dette viktige 
byrommet. Til å være et rådhus er bygningen relativt anonym.

16. Gamle bankbygget, Storgata 2
Denne gulmalte murbygningen ble bygd i 1887 av byggmester 
Schüssler. Opprinnelig var det en etasje mot Brugata, men det 
ble bygd på en hel etasje til i 1935. Opprinnelig var bygget 
oppført i enkel klassisistisk stil med valmet tak. Huset har en 
spesiell form med en svakt konkavt (buet) vinklet fasade mot 
øst. Hjørnet mot nordvest er avskåret som mot et gatekryss, 
men det har ikke vært inngangsdør der. Også hjørnet 
nærmest brua har avskåret hjørne. Etter påbyggingen er 
bygningen ganske konsekvent forsøkt ombygd til 
funksjonalistisk stil. Bygningen framstår stort sett som et 
funkisbygg, men med enkelte detaljer som røper en fortid fra 
før 1900. Den gamle brua over Glomma lå enda nærmere 
dette bygget enn dagens bru slik at bygningen ble liggende i 
siktlinja langs brua. Selv i dag fremstår bygget som en 
markering av bruenden både sett fra brua og fra Brugata. 
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17. Larssonbygget, Glommengata 96
• Oppført i 1887
• En og en halv etasjes hvor det ser ut til at østre delen er 

tømret, resten en enklere konstruksjon. 
• På et tidspunkt ble den østligste delen revet, og det er 

oppført en murgavl i enden. 
• Bærer preg av mange ombygginger, bare hovedformen 

ser ut til å være opprinnelig. 
• Det ligger to uthus mellom dette bygget og nr. 92. Huset 

har ingen store arkitektoniske kvaliteter, det er mer lokale 
historiske/antikvariske interesser som knytter seg til 
bygningen.  

• Huset har imidlertid en viktig funksjon ved at det sammen 
med nabohuset bidrar til å knytte sammen bydelene på 
hver side av Glomma. Sett fra nordsida framstår 
Glommengata som en sammenhengende husrekke, selv 
om bygningsrekka ”skifter side” av gata like bortenfor. 

• For Glommengata har huset en nøkkelfunksjon som det 
første huset ved brua. Videre østover er det mest nyere 
hus. Den gamle husrekka tar derfor vare på en historisk 
sammenheng som visuelt knytter seg til Brugata 1-3 på 
nordsida og til jernbaneområdet i den andre enden. Slike 
gjenværende rester etter gamle bygningsmiljøer er viktige 
for byens identitet, og de små områdene som ennå finnes 
må tas godt vare på. 

18. Gundersenbygget, Glommengata 92
• Oppført i 1873
• Trehuset i to og en halv etasje i sveitserstil 
• Tilhørende uthus på vestida knytter bygningen sammen 

med nabobygningen. Ved forrige århundreskifte framsto 
bygningen som en gjennomført sveitserstilbygning. 

• Bygget har gjennomgått en del endringer, men deler av 
det har fremdeles et flott sveitserpreg. I dag er 
hovedfargen skarp oker, en farge som ikke kler stilen. 
Baksida har en lunere farge med brune vinduer. Fargene 
har skiftet opp gjennom årene. 

• Bygningen er likevel et godt eksempel på urban 
trehusbebyggelse fra 2. halvdel av 1800-tallet. Huset 
utgjør tyngdepunktet i den gamle husrekka Glommengata 
90-96 som har en viktig funksjon både som vegg i 
gateløpet og som kontaktskapende element i forhold til 
nordsida av Glomma.
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19. Glommengata 90
Bygningen er den siste trebygningen i trehusbebyggelsen i 
vestre del av bygningsrekka. Huset er oppført i tømmer i to 
etasjer, utvendig panelt og med et overbygget portrom mot 
nabobygget. Etasjehøyden er lav, og huset er vesentlig lavere 
enn Gundersenbygget ved siden av. Huset er av de eldste i 
bygningsrekka. Bygningen bør bevares og fasademessig 
tilbakeføres til det opprinnelige. Vinduene bør få tilbake 
tilnærmet sin opprinnelige utforming og tidligere detaljer som 
vindusomramming, hjørnekasser og etasjebånd bør 
reetableres.

20. Samvirkegården, Glommengata 69
Denne murbygningen ble oppført i 1962 og erstattet den 
gamle Samvirkebygningen fra 1900. Huset har en enkel 
hovedform som er gjennomført i moderat funksjonalisme. Mot 
nord og øst er det kobberbeslåtte tilbygg. Materialbruken 
skilller huset fra det meste av sentrumsbebyggelsen. 
Arkitektonisk er bygningen i dag ganske forvirrende, men den 
kan tilbakeføres uten at dette skulle være alt for krevende. 
Underetasjeutbygget ut mot gata har fått en utforming som er 
helt fremmed for både bygget og byen. Fargesettingen er ikke 
vellykket. Fasaden mot gata er i det hele tatt lite attraktivt. 
Bygningen og gata ville vinne mye på om trefasaden med 
buevinduene mot gata i underetasjen ble fjernet. Bygget er 
typisk for 60-tallets senfunksjonalisme, men det er ikke så 
typisk som representant for Kongsvinger sentrum. Det har 
ikke bevaringsverdi på grunn av høy alder.
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21. Bilradiohuset, Glommengata 53
Murbygningen i pusset teglstein ble oppført i 1924. Dette er et 
spesielt lite hus i nyklassisisme. Med sin lave og korte fasade 
skiller det seg ut fra resten av bygningsrekka. Inngangspartiet 
er tilbaketrukket mot nabobygningen. Dette er en morsom 
variant av nyklassisismen fra begynnelsen av 1900-tallet, som 
det finnes flere andre representanter for i byen. Huset hører 
1920-tallet til og burde ideelt vært tilbakeført mht vindus og 
dørdetaljer. Skiltbruken bør også vurderes. Huset knytter 
bebyggelsen sammen og gir åpning og luft i fasaderekka uten 
å bryte byggelinja mot fortauet. 

22.Dannevikgården, Glommengata 51
Dette murhuset i tre etasjer med innredet loftsetasje ble 
oppført i 1944 eller 1948. Bygården er oppført i en lite 
utpreget funksjonalisme. Nyere vinduer gjør bygningen litt 
pregløs. Dette er på mange måter en typisk representant for 
en rasjonell etterkrigsarkitektur uten høye arkitektoniske 
pretensjoner. Bygningen ivaretar gateløpet og plassdannelsen 
mot øst (Mallings plass). Sammenlignet med de brokete 
formspråket videre østover langs Glommengata, framstår 
dette bygget som et enkelt, ”gammeldags” bygg med en 
historisk forbindelse til den tidligere gamle trehusbebyggelsen 
langs gata som nå er borte.
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23. Apotekergården, Digerudvn 2
• Oppført 1884/1885
• Tømmerbygning blant annet med tømmer fra en gammel 

låve. 
• Huset har en særpreget fasong med sin høye fasade og 

knappe takutstikk. 
• Opprinnelig stil er usikker, men den hører til 

overgangstiden mellom senempire og sveitser. 
• I dag har den et visst dragestilpreg med de spesielle 

vindusomrammingene. Vinduene er nylig skiftet ut med 
falske sprosser etter empire mønster. Huset er satt i stand 
med respekt for gamle detaljer, men det preges likevel av 
en viss forenkling og litt billige løsninger. 

• Huset er mer særpreget enn representativt. Den spesielle 
bygningen er et lokalt kjennemerke med betydning for 
identitet og kontinuitet. 

24. Gamle Grand, Digerudvegen 1
• Oppført i 1925
• Murbygningen i tre etasjer tegnet av arkitektene Berner & 

Berner. 
• Bygningen ble renovert med blant annet fasadeendringer 

og vindusutskiftinger på slutten av 1900-tallet.
• Opprinnelig et nyrenessansebygg. Buehvelvmarkeringer 

med sluttstein over vinduene i første etasje. Det flotte 
renessansepreget er blitt svekket ved renovering. 

• Huset er satt i stand med respekt for gamle detaljer, men 
de preges likevel av en viss forenkling. 

• Godt eksempel på monumentalarkitektur i etterkant av 
jugendperioden. Bygget gir et solid og verdig preg som 
passer den nåværende funksjonen som bank. Fram til 
1969 var bygningen hotell. 
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25. Banken, Glommengata 15
• Oppført i 1910
• Murbygningen i tre etasjer 
• Bygningen er utført i jugendstil med typiske elementer 

som girlandere og buer. 
• Tilbygget på sørsida ble oppført i 1980 som en kopi. 
• Arkitektonisk kombineres monumentalitet med 

jugendstilens lette og ledige former på en vellykket måte.
• Nordfasaden mot Glommengata er mest utsmykket. 

Østfasaden mot parkeringsplassen og kjøpesenteret 
framstår som en lite vakker bakside med to gavler uten 
vinduer og et rotete mellomparti. 

• Huset er satt i stand og bygget på med respekt for gamle 
jugend detaljer. Dette er et meget godt eksempel på god 
jugend arkitektur. Bygningen har monumentalitet og 
proposjoner som stemmer med områdets karakter. 

26. Østbanenes Forbruksforretning, Jernbanegata 11
• Oppført i 1928
• Murbygning i tre etasjer. Nytt tilbygg i en etasje mot sør 

og øst
• Nybarokk med påvirkning av funksjonalismen. Bygget er 

særpreget, men fargesettingen er neppe original.
• Typisk nyklassisistiske vinder i 2. og 3 etasje, krysspost 

med små ruter. Første etasje har store vinduer med 
funkispreg. 

• Taket er helvalmet. Under gesimsen er det tannsnittdekor.
• Huset er et godt eksempel på god nybarokk arkitektur. Til 

og med den originale skiltingen på fasadene er bevart. 
Huset er en del av et enhetlig bygningsmiljø når det 
gjelder proposjoner og byggelinjer.
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26. Stasjonsmesterbolig, Tronsmoes veg 3
• Oppført i 1860
• Bygningen tilhører overgangen senempire/sveitserstil. 

Hjørnekassens utforming hører senempiren til, mens 
nåværende vinduer og dekor er tilpasset sveitserstilen.

• T-postvinduer, bortsett fra loftet som har 6-ruters 
«empire-vinduer» som antas å være originale. Vakker 
vindusomramming.

• Enkelt saltak 
• Det er behov for vedlikehold
• Dette er et eksempel på tidlig jernbanetilknyttet arkitektur 

. Bygget har klare spor etter 1860-tall (byggetid), 
1870/80-tall (vinduer, dekor) og 1990-tall (tak, brystning 
på verandatak)

• Hovedfasaden vender seg mot jernbaneområdet, huset 
vender seg bort fra Glommengata. Vegetasjonen gror 
igjen rundt huset. Det bør ryddes opp slik at huset får 
kontakt med Glommengata.

27. Jernbanestasjonen
• Oppført i 1862
• Trebygning tegnet av Schirmer og von Hanno
• Opprinnelig en meget gjennomført og rikt utstyrt 

sveitserstilbygning. Mange sveitserkarakteristika er 
fortsatt dominerende, men det mangler viktige detaljer og 
fargesettingen er feil

• To hovedfløyer med gavl mot perrongene og mot 
jernbaneplassen. Mellom disse et enkelt mellombygg med 
gavl på tvers.

• Vinduene er stort sett enkle eller doble krysspostvinduer 
med sprosse i nedre ramme

• Huset framstår fortsatt som en flott sveitserstilbygning, 
men autentisiteten er ikke svært høy. Bygningen er likevel 
et godt eksempel på stasjonsarkitektur fra jernbanens 
barndom, utført av to av landets mest kjente arkitekter i 
tiden

• Bygningen har monumentalitet og danner et tyngdepunkt i 
området. Området rundt kan med fordel opprustes i 
forbindelse med en tilbakeføring og opprustning av 
bygningen. Jernbanestasjonen er et historisk og 
kommunikasjonsmessig sentrum for denne delen av byen 
og bør være en premissgiver for utforming av området 
rundt.
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28. Godshuset, jernbanen
• Oppført i begynnelsen av det 20. århundre 
• Trebygning i en etasje, flyttet og påbygget. Det er den 

midtre delen med størst takhøyde som er arkitektonisk og 
historisk interessant, dette er det opprinnelige bygget. 
Bygningen er meget representativ for servicebebyggelsen 
fra jernbanens tidligere år.

• Enkel sveitserstil tilpasset stasjonsbygget i panel, 
taktekking og detaljer

29. Glommengata 12
• Oppført i 1935/36
• Funksjonalistisk bygning med høy arkitektonisk kvalitet. 
• Hoveddelen med to etasjer har et nesten kubisk volum, 

tilbygg mot vest i en etasje, taket danner takterrasse.
• Hovedfasaden vender mot Glommengata. Her har huset 

en enkel kubisk form i rød tegl dekket av frodig villvin, 
mot jernbanen er det en sammensatt og litt utflytende 
form i hvit mur.

• Dette er et godt bevart funkishus med mange typiske 
detaljer. Bygget har verneverdi, men mer som 
enkeltobjekt enn som del av gatemiljø.
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30. Svenskehaugen
• Området har fått navn etter svenskenes beleiring i 1808. 

Dette er et villa/småhusområde som er utbygd over en 
lengre periode. Området er preget av store hager, med 
plass til fortetting.

• Området er variert med hensyn til alder og stil. Felles er 
småhuspreget med halvannen eller to etasjes hus, de 
fleste hvitmalte med mørk takstein. Området har et visst 
preg av sveitserstil, men spennet varierer mellom den 
beskjedne tømmerstua (Jernbanegata 62) i empirestil til 
Jan Digeruds postmoderne villa, med et tidsspenn fra ca 
1850 til ca 1980. Innimellom finnes også typiske 
gjenreisnings- og senfunksjonalistiske hus fra 50/60-
tallet. 

• Det varierte preget gir området tidsdybde og historisk 
kontinuitet. Det er derfor uheldig når nye hus gjøres 
«gammeldagse», det skaper forvirring i kontinuiteten. Ved 
fortetting bør nye tiders former og løsninger tilføres 
samtidig som hovedpreget beholdes.

31. Midtbyen
• Villaområde utbygd hovedsakelig fra 1900 til 1920, men 

med noen nyere hus i tillegg. Bebyggelsen knytter seg 
vesentlig til Fjellgata, Parkvegen og Juellsgate.

• De fleste av de opprinnelige husene er oppført i en 
tidstypisk jugend- eller nybarokk stil med høye, spisse 
saltak, smårutete vinduer eller krysspostvinduer, arker og 
assymetriske verandautbygg. Mange av husene har 
beholdt mye av sitt opprinnelige ytre.  

• Dette er et grønt boområde som myker opp sentrum. 
Hagene er store. Som villaområde har dette en sjelden 
sentrumsnær beliggenhet. 

• Til tross for den attraktive beliggenheten, er det i dag liten 
utvikling av området. Når området skal utvikles videre, 
blir det viktig å foreta en samlet vurdering av hele arealet, 
En videreutvikling bør ta utgangspunkt i stedets karakter. 
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Mølleruinene
Mølleruinene som ligger ute i Glomma viser noe av den gamle 
identiteten i Kongsvinger. Mølletomta er en av de eldste 
industritomtene i sentrum nord. Vinger mølle og sagbruk ble 
bygd i 1882. De første eierne gikk konkurs, de neste anla 
høvleri i forbindelse med saga. Den gamle bygningen som sto 
på mølleruinene brant ned i 1976. Fra sørsida elva og fra brua 
er Mølleruinene godt synlig. Omkring 1990 ble tomta 
opparbeidet til park. Mølleparken og Mølleruinene er et viktig 
knutepunkt mellom sentrum nord og sentrum sør. I dag er 
Mølleruinene i ferd med å forfalle, og fysisk utforming av 
ruinene er en utfordring. Det bør være et mål å bevare 
ruinene.

6 OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER

6.1 Natur, grønnstruktur og offentlige 
uterom

Åskammer og silhuetter
De skogkledte åskammene er karakteristiske for Kongsvinger. 
I nord bryter Kongsvinger festning den skogkledte silhuetten. 
Boligene på Galgebakken og høyblokka i gågata er to andre 
bygningskomplekser som bryter silhuetten. Det bør i framtida 
ikke tillates flere utbyggingsprosjekter som bryter opp de 
skogkledte åskammene sett fra selve bykjernen. Det er viktig 
at Kongsvinger festning også i framtida har en fremtredende 
plass i bybildet. Den skogkledte silhuetten gir en rolig og 
grønn ramme og gjør at det i den bebygde delen av sentrum 
kan tillates tettere bebyggelse uten at helheten og 
hovedlinjene forringes.

Glomma og elveskråningene
På grunn av tett vegetasjon, bebyggelse og høydeforskjeller 
mellom sentrumslandskapet og elva, er ikke Glomma godt 
synlig fra bysenteret selv om den renner tvers gjennom byen. 
Å etablere bedre visuell kontakt mellom byen og vannet blir 
viktig framover, vannspeilet i Glomma bør være en naturlig 
del av bybildet i Kongsvinger. Dette må ivaretas ved at viktige 
siktlinjer mot elva opprettholdes og at det opprettes nye 
siktlinjer på strategiske steder. Vegetasjonen i 
elveskråningene må tynnes for å få etablert nye siktlinjer. 
Siktlinjene vil også sikre kontakten mellom de to sidene av 
elva. De skogkledte elveskråningene er en viktig del av 
elvelandskapet og bør bevares som et grønt belte. 
Vegetasjonen i elveskråningene hindrer dessuten erosjon. 
Mellom Mølleparken og nybrua tillates imidlertid en mer urban 
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bruk av elvebredden såfremt en trasé for strandpromenaden 
sikres og at denne er tilgjengelig for allmennheten.

Det må bli bedre tilgjengelighet ned mot elva og opparbeides 
tiltalende arealer langs elva slik at elvebredden i større grad 
enn i dag benyttes av befolkningen. 

Sammenhengende gang- og sykkelvegsystem
Det bør være et mål å opparbeide gode ferdselsårer for myke 
trafikkanter gjennom bysenteret både langs bygatene og på 
egne gang- og sykkelveger. Det blir spesielt viktig å få 
tilrettelagt gode sammenhengende gang- og sykkelveger på 
langs og tvers av Glomma.

Strandpromenaden på nordsida må være sammenhengende 
gjennom hele sentrum. En videreføring av en gangtrasé videre 
nordover mot utmarka vil være svært positivt for byen. På 
lengre sikt, bør det være en målsetting å gjøre elvebredden 
øst for stasjonsområdet mer tilgjengelig. 

Ei gangbru fra stasjonsområdet på sørsida og over elva til 
nordsida ville ha blitt en godt supplement til gang- og 
sykkelvegnettet i byen. Avstanden fra Rasta til f.eks 
Kongsvingerhallen vil med en slik bru bli betraktlig redusert og 
kan føre til at flere tar beina fatt. Dersom brua blir tilknyttet et 
gang- og sykkelvegnett videre østover langs Glomma, blir det 
gode turmuligheter fra byen og ut til kulturlandskapet rundt 
Vingersjøen.

Byrom og grønnstruktur
Dersom Kongsvinger sentrum skal bli et bysentrum som yrer 
av liv, må opprusting av byrom og styrking av grønnstruktur 
prioriteres. Et attraktivt sentrum vil gjøre det mer fristende 
som bosted, og dette vil generere liv i gatene. 

Plasser og grønne sentrumsområder må bevares og 
videreutikles til gode offentlige uterom slik at de fungerer som 

attraktive møteplasser. Byparken, Mølleparken og Bankparken 
er viktige grønne områder i sentrum. Disse områdene må 
ivaretas som grønne lunger. Det bør også utvikles møteplasser 
langs den viktige gangaksen fra stasjonen til Rådhusplassen. 

Sammenknytningen av Byparken og Mølleparken vil styrke 
grønnstrukturen på nordsida. Festningen blir et fondmotiv i 
denne aksen som strekker seg fra Mølleruinene i Glomma til 
festningen. I parkbeltet bør det være aktiviteter som kan 
trekke folk og skape mer liv i sentrum.

Generelt bør grønnstrukturen i byen styrkes slik at bybildet 
blir frodigere. Det bør plantes flere trær, og det bør bli mer 
fargeinnslag i byen. Kongsvinger har i dag et grått preg.

Når nye boligområder planlegges, bør det legges inn grønne 
korridorer fra boligområdene og ut i skogområdene rundt. 

6.2 Bebyggelse
Kongsvinger sentrum har en svært sammensatt bebyggelse 
som gir store arkitektoniske og byplanmessige utfordringer for 
videre utvikling. Mye av den opprinnelige trehusbebyggelsen 
er sanert, og nyere  bygg av ulik kvalitet og uttrykk er 
oppført. Ettersom det er lite igjen av eldre bygg og 
bygningsmiljøer fra før århundreskiftet og 2. verdenskrig, bør 
bygg og anlegg som er bevart fra denne tiden tas vare på når 
sentrum  videreutvikles. Disse byggene er av stor betydning 
for stedets identitet. Noen av byggene er monumentale bygg 
som er viktige på grunn av sin utforming, andre bygg er 
viktige på grunn av sin referanse til historien. Bevisst holdning 
til fargevalg og materialbruk ved rehabilitering av disse 
bygningene er viktig.

I sentrum er det mye ledig areal  som kan fortettes, men ved 
fortetteting bør det stilles store krav til byggeskikk og 
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arkitektur. Framtidig bebyggelse og rehabilitering av 
eksisterende bebyggelse bør ha en utforming, størrelse og et 
volum som harmonerer med stedets eksisterende  bebyggelse 
og struktur. Byggehøyder må vurderes i forhold til 
eksisterende bebyggelse og med det som utgangspunkt at 
landskapssilhuettene ikke skal brytes sett i fra bysenteret.

6.3 Vegene
Bysenteret er i dag preget av biler og 
overflateparkeringsplasser. For å gi byen et mer tiltalende 
preg, bør det søkes tiltak som bedrer fremkommeligheten for 
myke trafikkanter og som gir vegene en mindre dominerende 
rolle. Vegene bør bli bygater, ikke landeveger gjennom 
sentrum som i dag.

6.4 Innfartsårene 
Opplevelsen langs innfartsårene former førsteinntrykket av 
stedet. Overgangssonene mellom omlandet og byen bør 
utformes slik at de gir et godt førsteinntrykk av byen og at 
folk føler seg velkomne. Ved etablering av nye virksomheter 
langs innfartsårene må det tas hensyn til nettopp dette. En 
bevisst bruk av beplantning langs alle innfartsårene kan bidra 
til å gi et positivt inntrykk av byen. 

Innfartsåra fra sør kan med enkle grep gi et bedre 
førsteinntrykk av stedet. Rundkjøringa kan med 
beplantning/utsmykning tilføre området noe positivt og gi et 
bedre førsteinntrykk av byen. 
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