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FORORD  
 
Denne planbeskrivelsen er utarbeidet i forbindelse med kommunedelplan for sentrum 
2007-2022 (sentrumsplanen). Dokumentet gir bakgrunnen for planarbeidet og belyser og 
begrunner de vurderinger som ligger til grunn for plankart med bestemmelser.  

Plankartet viser arealbrukskategoriene med utfyllende bestemmelser. Kartet og 
bestemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av kommunedelplanen.  

En positiv sentrumsutvikling er avhengig av at byens ulike aktører spiller på lag. En felles 
forståelse av hva som er byens konkurransefortrinn, dens historiske og 
landskapsmessige forankring og ikke minst dens utviklings-potensiale er viktig i så måte. 
Sentrumsplanen vil derfor være et nødvendig, men ikke tilstrekkelig grunnlag for 
utvikling i riktig retning. Realiseringen vil skje i prosesser i etterkant i nært samspill 
mellom offentlige og private aktører.  

Sentrumsplanen har fokus på den fysiske utformingen. Det er derfor gjort en 
avgrensing av de tema som gir forutsetninger for eller kan styres av en fysisk 
arealplan.  

Følgende tema behandles i planen:  
 by-og senterstruktur  
 byrom og grønnstruktur  
 bebyggelsen i sentrum  
 trafikk og gatebruk  
 
Prosessen fram mot vedtatt plan:  
 1. gangs behandling i formannskapet, 19. juni 2007  
 Utlegging til offentlig ettersyn. Planforslaget annonseres, legges ut på 
servicetorget og på bibliotekter samt på internett, og sendes til berørte myndigheter, 
organisasjoner og spesielt berørte grunneiere. I løpet av høringsperioden vil det bli 
arrangert åpent møte  
 Høringsfrist 9. august 2007  
 Uttalelser som er kommet inn vurderes, og planforslaget bearbeides  
 2. gangsbehandling i formannskapet 21. august  
 Sluttbehandling i kommunestyret 30. august  
 
Alle underlagsdokumenter, analyser og fagnotater som er benyttet i arbeidet er omtalt i 
kap 1.4,  og finnes på www.kongsvinger.kommune.no. Dokumentene som er utarbeidet 
i forbindelse med sentrumsplanen er ført i pennen av Hilde Nygaard, Karen-Anne Noer 
og Hege Nordby i Kongsvinger kommune. 

 
Kongsvinger, 19. Juni 2007  

Arve Bones 
ordfører 
  

http://www.kongvsinger.kommune.no/


1 INNLEDNING 

1.1 Behovet for en sentrumsplan 

Det er et overordnet mål å utvikle et attraktivt og levende sentrum i 
Kongsvinger. Et levende bymiljø utvikler seg over tid og vil være gjenstand 
for en kontinuerlig forandringsprosess. I en slik prosess er det viktig at 
kursen er staket ut slik at planlegging og enkelttiltak skjer innenfor ønsket 
retning. 

Eldre Kongsvinger mangler en helhetlige plan for sentrumsområdet. 

reguleringsplaner Kommunedelplan for sentrum nord ble vedtatt i 1999. I tillegg finnes det 
reguleringsplaner som gir rammer for utvikling av kvartaler og områder. 
Mange av disse er gamle og gir ikke lenger ønskede utviklingsrammer. Det 
er derfor behov for en ny plan som legger til rette for den fremtidige 
sentrumsutviklingen i et helhetlig perspektiv. 

Forutsigbarhet Forutsigbare og langsiktige rammebetingelser er viktig for de som bor i og 
er brukere av sentrum og for de som skal bygge og investere. Planen skal 
også være et godt styringsverktøy for politikerne og plan- og 
byggesaksbehandlere. 

1.2 Rammer for arbeidet 

Planarbeidet ble formelt igangsatt i april 2004. Den 15. juni samme år 
vedtok formannskapet føringer for planarbeidet knyttet til hensikten med 
planarbeidet, relevante mål og retningslinjer for sentrumsutviklingen, 
sentrale problemstillinger samt hvilke tema planen skulle omfatte. 

Følgende retningslinjer ble gitt: 

«Kongsvinger kommune skal utarbeide en helhetlig plan der det gjøres 
prinsipielle og strategiske valg for sentrumsutviklingen. Planen skal bli et 
styringsverktøy som tilrettelegger og avklarer arealbruken i sentrum for 
framtida slik at arealbruken blir forutsigbar.» 

Følgende politiske føringer er lagt for arbeidet med sentrumsplanen: 

1. Bærekraftprinsippet skal legges til grunn for sentrumsutviklingen. 
2. Kommunedelplanen for Sentrum nord skal tas med i en ny 

Politiske føringer sentrumsplan slik at sentrum nord og sør bedre knyttes sammen, og 
slik at man kan se på overordnede funksjoner i et helhetsperspektiv. 

3. Det er viktig å videreføre de langsiktige linjene fra kommunedelplanen 
for Sentrum nord. På denne måten viser kommunen forutsigbarhet. 

4. Sentrumsutviklingen skal baseres på sentrums eksisterende målestokk 
og identitet. 

5. Planen skal i størst mulig grad avklare forholdene til verdifulle 
bygninger og bygningsmiljø. 

6. Planen må legge til rette for boligfortetting. 
7. Planen må sikre naturlige møteplasser. 
8. Gater, byrom, møteplasser og bygninger settes sammen til en logisk 

og estetisk helhet. 
9. Planen må sikre sammenhengende, grønne områder. 
10. Strandpromenaden må ivaretas og videreutvikles. 
11. Planen må legge til rette for handels- og næringsvirksomhet. 
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Åpen prosess 

Debatthefte 

12. Infrastrukturen må utformes slik at sentrum kan vokse samtidig som 
et funksjonelt og trafikksikkert vegsystem sikres. 

13. Planen må fastsette et vegsystem som avklarer vegenes funksjon. 
14. Planen må videreføre framtidig Rv 210 trase i Tommelstadsgate/ 

Eidemsgate. 
15. Planen må legge vekt på trafikksikkerhetstiltak for alle typer 

trafikanter. I dette inngår en videre utbygging av gang- og 
sykkelveg/fortau, kryssutbedringer samt andre tiltak. 

16. Parkeringsareal tilrettelegges i nær tilknytning til hovedvegnettet og 
helst i parkeringshus. 

17. Planen må legge til rette for kollektivtrafikk. 
18. Glomma er et aktivum og må integreres i bybildet. 
19. Planen må legge til rette for alle former for funksjonshemmede med 

hensyn til tilgjengelighet og tilrettelegging. 

1.3 Prosessen 

Prosessen rundt sentrumsplanen har tatt lenger tid enn planlagt. Dette 
skyldes i hovedsak at det parallelt har vært jobbet med utvikling av 
Rådhuskvartalet-Sentrum videregående skole, et sentralt kvartal på 125 
mål midt i sentrum. Dette arbeidet har krevd store planressurser fra 
kommunen. Utvikling av dette området er imidlertid en veldig viktig brikke 
i den helhetlige sentrumsutviklingen. 

Kongsvinger kommune har vært opptatt av å kjøre en åpen prosess rundt 
arbeidet med sentrumsplanen. Det har derfor vært lagt mye ressurser i 
innspillfasen til planen. Utover den formelle delen er følgende gjennomført: 

• Tre arbeidsmøter med politikerne. 
• Fremtidsverksted for barn og unge. 
• Studietur med politikerne til Drammen. 
• Åpne møter for byens befolkning. 
• Innlegg hos lag og foreninger. 
• Informasjon om planarbeidet på en egen nettside. 
• Utarbeidelse av et eget debatthefte. 
• Orientering i ungdomsrådet, eldres råd og funksjonshemmedes råd. 
• Egne møter med gårdeiere og eiendomsbesittere i byen. 
• Møte med Byen vår. 

Debattheftet ble utarbeidet som et ledd i å skape en diskusjon om 
fremtidens sentrum. Debattheftet drøfter sentrale problemstillinger og 
viser eksempler på løsninger innenfor ulike tema. Heftet er ingen ”plan for 
fremtiden, men et virkemiddel for å få frem ideer og skape diskusjon om 
sentrumsutviklingen. Debattheftet er trykket opp i vel 150 
eksemplarer og er brukt i diskusjoner med både private og offentlige 
aktører. 
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Ivrige barn på framtidsverkstedet .... og lyttende fagfolk og politikere i Drammen. 

1.4 Bakgrunnstoff 

I tillegg til planbeskrivelsen er det utarbeidet flere temarapporter: 

• Formannskapssak 008/04 – Igangsetting av kommunedelplan sentrum , 21.april 2004 
• Formannskapssak 017/14 – Kommunedelplan for Kongsvinger sentrum – målsettinger og 

retningslinjer, 15. juni 2004 
• Rapport Cowi, Analyse av trafikkfordeling før og etter bygging av ny Rv 2 og ny Eidems 

gate i Kongsvinger desember 2005 
• Fakta- og debatthefte, datert februar 2005 
• Hovedplan for sykkeltrafikk Kongsvinger, november 2005. Rambøll 
• Framtidsverksted barn og unge. Rapport av ungdomsrådet. 
• Temanotat trafikk og gatebruk, 10. juni 2007 
• Temanotat Byrom og grønstruktur, 10. juni 2007 
• Stedsanalyse, 10. juni 2007 
• Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger, Hedmark fylkeskommune, 2006 
• Mulighetsstudie Furulunden, Topos Arkitekter og Design, 2007 
• Retningslinjer for bebyggelsen øverst i Glommengata, Sjåtil og Fornæss Kongsvinger 
• Stasjonsutvikligsprosjekt Kongsvinger stasjon, juni 2007, Asplan Viak 
• Kommunedelplan sentrum nord, vedtatt 11. mai 1999 
• Kommunestyresak 004/07. Reguleringsplan 0405 Rådhuskvartalet – Sentrum

videregående, 25. januar 2007
• Mulighetsstudie Bygarasjen, datert januar 2007 
• Kontakt , vinnerutkastet fra idekonkurransen Rådhuskvartalet-Sentrum videregående 

6 



2 PLANOMRÅDET 

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

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

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

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

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

Politikerne har gjennom oppstarten av arbeidet pekt på noen av de 
hovedutfordringer sentrum står overfor: 

• Det bor få mennesker i sentrum. 
• Biltrafikken i sentrale områder er stor og den øker. Bygatene bærer 

preg av å være tilrettelagt for bilisten. 
• "Bilbyen" forsterkes, kjøpesentrene overtar. Kjøpesentrene fører til 

at store deler av næringsvirksomhetene lukker seg inne og "vender 
ryggen" til gatene. 

• Stor overflateparkering på verdifull grunn 
• Sentrum blir delt av et ca 200 meter bredt belte bestående av 

Glomma, jernbanen og Rv 2. Dette gjør at Kongsvinger har et 
udefinert sentrum med en udefinert bystruktur. 

• Sentrum mangler aktiviteter både på dag- og kveldstid. 
• Sentrum mangler møteplasser som er tiltalende for alle aldre. 
• Det er få mennesker som går, sykler og kjører kollektivt. 
• Sentrum har ikke noe spesielt bypreg. Det ligner mer på et tettsted 

og dette henger sammen med bygningstettheten og 
aktivitetsnivået. 

• Estetisk er det store utfordringer knyttet til utforming av bygg og 
det offentlige rom. 

Kan dette gatebildet gis et grønnere preg? Potensialet for et trivelig byrom? 

Potensiale for et trivelig byrom? Stort potensiale for utbygging? 
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Hvordan sikre en utvikling her? Hvordan ivareta slike perler? 

Kan parken åpnes mot Glommengata? Hvordan få flere til å sykle? 

Hvordan utnytte denne ressursen? Hvordan ivareta byens identitet? 

Hvordan sikre tilgjengeligheten i sentrum? Fremtidens brukere av sentrum? 
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Regionsenter 
i vekst 

Økt 
befolkningsvekst 

Attraktivt og 
levende sentrum 

4 MÅL OG HOVEDGREP 

I kommuneplanens arealdel 2003-2014 ligger det en klar politisk 
målsetting om å utvikle et sterkt kommune- og regionsenter i vekst, og 
styrke byens stilling som kommunens og regionens sosiale, kulturelle og 
handelsmessige tyngdepunkt. 

Økt befolkningsvekst er et overordnet strategisk mål som vil få sterk fokus 
i årene fremover. En positiv utvikling av Kongsvinger sentrum er viktig for 
å holde på dagens unge og for å trekke til seg nye innbyggere. Byene på 
Østlandsområdet konkurrerer om å være attraktive. Det er derfor svært 
viktig å få en sentrumsutvikling som kan profilere Kongsvinger som bosted 
og arbeidssted. 

En av suksessfaktorene for å melde seg på i konkurransen er å skape et 
attraktivt og levende sentrum. Spesielt høyt utdannede mennesker i ung 
alder legger stor vekt på faktorer som kulturliv og «urbane 
rekreasjonsmuligheter» når de skal velge bosted og arbeidssted. 

En overordnet ledestjerne i planarbeidet har vært: 

Flere mennesker i sentrum 

Framtidsbildet er et sentrum med: 

• yrende liv hele døgnet 
• redusert bilbruk 
• god tilgjengelig for alle 
• en tetthet av funksjoner og mangfold av tilbud 
• mange bosatte og med god variasjon i alderssammensetningen 
• gode offentlige møteplasser som innbyr til rekreasjon og 
• opplevelse 
• økt fokus på arkitektur og estetikk 
• aktiv bruk av Glomma. 

4.1 Målsetting for utvikling av sentrum 

For å bygge opp under dette anbefales følgende målsettinger lagt til grunn 
for utvikling av Kongsvinger sentrum: 

1. Bærekraftige prinsipper legges til grunn. 
2. Utviklingen baseres på eksisterende målsetokk og identitet 
3. Sentrum utvikles til et urbant, kompakt og tettbygd område med 

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

sentrumsmiljø. I kjerneområdet skal hensynet til kollektivtrafikk, 
fotgjengere og syklister vektlegges. 

7. Grøntområder bevares og nye grønne forbindelser opprettes. 
8. Et levende byliv skapes gjennom gode og tilgjengelige møteplasser 
9. Sentrumsområdets forbindelse med Glomma gjenopprettes og utvikles. 
10.Sentrum styrkes som bosted og arbeidssted. 
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Sentrumsformål 
på begge sider av 
Glomma 

11.Kulturarven styrkes og brukes som ressurs 
12.Det legges vekt på kvalitet i de fysiske omgivelsene 
13.Universell utforming legges til grunn for utforming av bygg og

uteområder

Planforslaget anbefaler å etablere et klart og tydelig sentrumskjerne 
gjennom å: 

• fortette innenfor dagens sentrumsområde 
• etablere et tydelig gatehierarki 
• videreutvikle et sterkt sentrumsnett som binder sentrum sammen 
• forsterke kontakten på tvers av Glomma visuelt og fysisk 
• etablere mer bymessig bebyggelse gjennom høyere utnyttelse og 

mindre overflateparkering 
• etablere gode offentlige byrom med høy kvalitet 

En viktig forutsetning for et levende sentrum er å redusere bilens 
fremtredende rolle. Høy trafikk i sentrale bygater og mange åpne 
parkeringsplasser svekker sentrums kvaliteter. Det anbefales å redusere 
biltrafikken i kjerneområdet og etablere et gatemiljø som signaliserer at 
bilisten i mye større grad må ferdes på fotgjengerens, syklistens og 
kollektivtrafikkens premisser. 

4.2 Fremtidig sentrumsområde 

Forslag til sentrumsplan legger til rette for sentrumsformål både på nord-
og sørsiden. Sentrumsformål er en bred arealkategori, noe som gir størst 
fleksibilitet over tid. Kontorbygg endres til forretningsbygg, eller kanskje til 
boliger, og tilbake til kontorbygg utifra behovene til enhver tid. En for 
detaljert inndeling i arealbruksformål vil vanskeliggjøre denne 
fleksibiliteten. 

Hver av sidene har sine fortrinn som det er viktig å bygge videre på. 
Sørsiden er kollektivknutepunktet, og økt satsing på jernbanen vil forsterke 
dette. Utover generell fortetting anbefales det å legge til rette for 
byutvikling på stasjonsområdet i kombinasjon med et sterkt 
kollektivknutepunkt. 

Nordsiden er kompetanse- og kulturknutepunktet som forsterkes ved den 
pågående byggingen av ny videregående skole, folkebibliotek og utvidelse 
av Rådhusteatret og park. I planen anbefales det å legge til rette for 
fortetting i de fleste delområder for å bygge videre på den utvikling som er 
i gang i Rådhuskvartalet. 

4.3 Utvikle et sterkt sentrumsnett 

«Kjøpesentrene tilbyr tak over hodet, et rent og trygt miljø, fine gulv der det aldri er huller 
eller issvuller, gaterom med grønne planter og plasser der en kan sitte og se på folk og treffe 
kjente. Gangavstanden fra bilen ute på den store parkeringsplassen til meierivarene innerst i 
dagligvarebutikken kan ofte være lang, men hva gjør vel det når mye av gangturen foregår i 
et trivelig og bilfritt miljø?» 

Det er et politisk mål å knytte sør og nordsiden sammen til ett 
sentrumsområde. Avstanden og mangelen på attraksjoner mellom sør- og 
nordsiden gjør at de i liten grad oppleves og brukes som ett 
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sentrumsområde. Tar en med at Kongssenteret fungerer som en egen 
innadvendt sentrumsdel, er sentrum i prinsippet tredelt. 

Planforslaget bygger på et prinsipp om å utvikle et sterkt sentrumsnett 
som skal binde sør og nordsiden sammen. Rådmannen anbefaler at det er i 
dette nettet man skal finne hovedtyngden av sentrumsrettede funksjoner, 
her skal bilen ferdes på de myke trafikanters premisser og det skal satses 
på å utvikle gode offentlige rom og sosiale arenaer. En viktig forutsetning 
for å styrke sentrumsnettet er etter rådmannens vurdering å utvikle gode 
bygater og trivelige byrom med høy kvalitet. Planen legger til rette for å 
utvikle Storgata, Brugata, Rådhusgata, Tommelstadgate, Glommengata og 
Jernbanegata som viktige bygater. Planen legger også stor vekt på å 
utvikle gode byrom i tilknytning til disse bygatene. 
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Endret bruk av 
bygningsmassen 

Kompakt bykjerne 

Det faktum at Kongsvinger har et bysentrum er et fortrinn som anbefales 
videreutviklet sett i forhold til kjøpesentre på svensk side og de mindre 
tettstedene ellers i regionen. Et pulserende bysentrum er også viktig 
dersom kommunen skal vinne fram i konkurransen om nye innflyttere som 
ønsker kulturliv og storbyopplevelser i et småbymiljø. 

Følgende prosjekter kan være med å øke aktiviteten og attraktiviteten i 
sentrumsnettet: 

• Opprusting av de mange byrommene i vevet 
• Fortetting i Haugekvartalet med forretninger, kontorer og leiligheter 
• Fortetting på Markensplassen 
• Fortetting langs Storgata nord for KOBBL-bygget, i tråd med vedtatt 

reguleringsplan 
• Fortetting i Byparken i tråd med vedtatt reguleringsplan 
• Kongssenteret bør utvikles østover og bygges ut til kontakt med 

Storgata og brodhodeplassen slik at publikum til og fra senteret får 
kontakt med en av byens viktigste gater og det strategiske 
brohodet. 

• Fortettting i Mølleparken i tråd med vedtatt reguleringsplan 
• Utvikling av nytt regionalt kulturhus 
• Utvidelse av rådhuset 
• Bygging av ny videregående skole og nytt folkebibliotek 
• Etablering av nytt parkdrag mellom Byparken og Mølleparken 
• Opprusting og utvikling av kvartalet øverst i Glommengata 
• Fortetting langs Glommengata og Jernbanegata 
• Utvikling av stasjonsområdet 
• Etablering av Møllebrua 

I tillegg til fortetting og nybygg ligger det også et potensiale i endret bruk 
av eksisterende bygningsmasse. Forretninger i det gamle DnB-bygget med 
direkte utgang til Storgata og forretninger/restaurant/kafè i 1. etasjen på 
Rådhuset er eksempler på tiltak som vil generere aktivitet i vevet. 

Mangfold og tetthet tilsier at sentrumsområdet bør være så kompakt som 
mulig. En for stor spredning kan føre til at bymessigheten går tapt. På sikt 
kan dette føre til at eksisterende sentrumskjerne ikke klarer å opprettholde 
det aktivitets- og virksomhetsnivå som er nødvendig for å være attraktivt 
som kjerneområde. Et sentrum med en svekket og oppsplittet kjerne vil 
tape terreng i forhold til eksterne kjøpesentre. 

Skal man lykkes med å skape byliv i kjerneområdet er det viktig at typiske 
sentrumsrettede funksjoner ikke spres ut i randsonen eller utenfor 
sentrumsområdet. En kompakt sentrumskjerne vil også gi kortere 
gangavstander som gjør at en kan parkere på strategisk anlagte p-plasser 
og bevege seg til fots mellom målpunktene. Bilbruk mellom ulike gjøremål 
skaper ikke det ønskede liv i gata. 

Todelingen av bysenteret underbygger også behovet for et tettest mulig 
sentrumsområde. En tilrettelegging av sentrumsfunksjoner med 
detaljhandel mot Gjemselund og Lunderby Nor vil føre til at sentrum sklir 
enda mer fra hverandre, og anbefales ikke. 
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Økt utnyttelse 

Redusert 
overfalteparkering 

Krav boliger 

Utvikle bygater 

4.4 Fortetting og mer bymessig bebyggelse 

Utbyggingspotensialet er stort innenfor dagens sentrumsområde, jfr kap 
6.2. Målsettingen om en tett og urban by tilsier at fremtidig sentrums-
utvikling bør skje innenfor den avgrensning som er vist i sentrumsplanen. 

For å skape et tydeligere sentrum er det nødvendig å gi bebyggelsen en 
klar bymessig karakter som skiller den fra omkringliggende områder. 
Kvartalsstrukturen anbefales forsterket ved å bygge igjen «hull» og øke 
bygningstettheten. 

I påvente av framtidig utbygging og ferdigsstillelse av bygningsmassen i 
kvartalene vil det i gatesammenheng være viktig å definere midlertidige 
virkemidler som skal avgrense og understøtte gateløpene mot uferdige 
kvartaler, f.eks ved bruk av gjerder eller beplantning. 

Det anbefales at mer av parkeringen skal skje under bakken eller i egne 
hus slik at man får utnyttet verdifult sentrumsareal til fortetting og økt 
aktivitet. Dette er fulgt opp i planbestemmelsene. 

Planen legger til rette for økt fortetting av boliger i sentrum. Planen gir rom 
for boliger innenfor nesten hele sentrumsområdet, og ved store 
utbyggingsprosjekt anbefales det å stille krav om en viss prosentandel 
boliger. Dette vil styrke sentrumskjernen som en levende bydel. 

4.5 Differensiert trafikksystem 

For å styrke sentrumsnettet anbefales det å differensiere gatenettet mer 
enn i dag. Dagens gatehierarki er utydelig og bør fremheves og forsterkes. 
Etablering av Rv 2 på sørsiden av Glomma vil gi et nytt trafikkbilde i 
Kongsvinger sentrum, og en større mulighet for et differensiert 
trafikksystem. 

I planen er det lagt til grunn et fremtidig gatehierarki som skiller mellom 
det som skal utvikles som rene bygater der bylivet skal leves og hva som 
skal være hovedveger/gjennomfartsveger. Intensjonen er at unødig 
gjennomgangstrafikk ikke skal belaste de sentrale bygatene, men ledes på 
hovedvegnettet rundt sentrum evt til strategisk anlagte parkeringsplasser i 
randsonen rundt kjerneområdet. Dette er nærmere omtalt i kap 7. Dette 
hierarkiet skal legges til grunn i formgivingen av de ulike gatene. 

Økt aktivitet i sentrum vil generere mer trafikk. Det er et mål at mer 
trafikk skal overføres til andre transportformer enn bilen. Tilrettelegging for 
sykkel og kollektivtrafikk samt fortetting er viktige strategier i den 
sammenheng. 

4.6 Økt kvalitet i offentlig byrom 

Det gode byrom tilbyr: 
1. Beskyttelse mot trafikk og ulykker 
2. Beskyttelse mot kriminalitet og vold 
3. Beskyttelse mot dårlig klima 
4. Beskyttelse mot ubehagelige sansepåvirkninger 
5. Mulighet til å spasere 
6. Mulighet til å bli stående 
7. Mulighet til å bli sitte ned 
8. Mulighet til å betrakte 
9. Mulighet til å samtale 
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Økt fokus på 
estetikk 

Formingsveileder 

10. Mulighet til lek og utfoldelse 
11. Mulighet for varierte aktiviteter 
12. Mulighet for fred og inaktivitet 
13. Å tilfredsstille fysiologiske behov 
14. Småskala service som telefon, post og lignende 
15. Mulighet for å nye godværet 
16. Estetiske kvaliteter og positive sanseopplevelser 

- Arkitekt Jan Gehl 

Gode byrom danner rammen for liv og aktivitet. De innbyr til opphold og 
frister til å gå til fots eller pr sykkel til butikker, til jobb eller skole. Er 
holdeplassen i Storgata trivelig gjør det kanskje ikke om man må vente litt 
på bussen. Trivelige byrom i Brugata, Storgata, Glommengata og på 
Rådhusplassen innbyr til å spasere, se på livet, nyte våren, opptre, og 
leke. Gode byrom tiltrekker seg folk og folk trekker mer folk. Gode byrom 
er en uatskillelig del av et levende sentrum. 

Tendensene viser økende oppmerksomhet rundt estetisk kvalitet på det 
offentlige rom og arkitektur. Sentrums betydning som møtested, arena for 
kultur og sosialt liv er avhengig av disse forholdene. Dette påvirker 
besøkende, turister og fastboende. Et sentrum med gode kvaliteter kan 
også være lokaliseringspreferanser for nye innbyggere og virksomheter. 

Sett i lys av målsetting om befolkningsvekst i Kongsvinger er det derfor 
viktig å sette høye kvalitetskrav til tiltak som skal utføres i sentrum. Det er 
nødvendig med en restriktiv holdning til tiltak og virksomheter som ved 
funksjon eller utforming ikke bidrar til å vitalisere og høyne kvaliteten i 
sentrum. Og, kommunen må gå foran med et godt eksempel. 

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

Ved et høyt nivå på gatemøblering, skilting og materialbruk kan 
kommunen bidra til å stimulere private grunneiere til å holde et tilsvarende 
nivå på bebyggelse og private utearealer. Samlet gir dette et bymiljø som 
er attraktiv for beboere, lokale brukere og tilreisende. Skal man lykkes i 
kommunal regi er det imidlertid viktig med ressurser til investeringer som 
sikrer kvalitet og til drift/vedlikehold. 

Krav til fasader 
For å legge til rette for aktivitet ut mot offentlige rom anbefales det å stille 
krav om publikumsrettede funksjoner på gateplan i de viktigste bygatene 
og krav om aktive fasader for å unngå lukkede fasader og gjenklistrede 
butikkvinduer. 

«Tante Marie» innbyr til Kongssenteret har lukket seg inne, 
vindusshopping og bidrar ikke til bylivet. 

4.7 Bryte Glomma som barriere 

Glomma ligger som en perle midt i byen men opppleves snarere som en 
barriere mellom de to bydelene. 

For å knytte de to sidene sammen er det viktig å 

• forsterke den visuelle kontakten mellom de to sidene. 
• redusere gangavstanden mellom sør- og nordsiden 
• utnytte elvabreddens potensiale som et viktig byrom. 
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Planen legger til rette for å: 

• Utvikle sentrumsfunksjoner helt ned mot Glomma mellom Gjemselund 
bru og Mølleparken men allikevel sikre en gjennomgående 
starndpromenade.. 

• Skape fasader og aktiviteter som tiltrekker seg oppmerksomhet fra 
motsatt bredde, og som frister til besøk 

• Bevare eksisterende og gjenåpne siktakser mot Glomma (Rådhusgata, 
Sophies gt, Tommelstadgate, ved Sundehjørnet) 

• Bevare og forsterke grønnstrukturen langs Glomma for å gi rom for 
strandpromenade, badeplasser, fiskeplasser. 

Etablering av en ny gangbru over Glomma har vært lansert som et viktig 
tiltak for å knytte de to sidene av sentrum bedre sammen. Fremtidig 
utvikling av rådhuskvartalet til et attraktivt og innholdsrikt kunnskaps-, og 
kulturområde forsterker behovet for en bedre kobling mot sentrum sør og 
kollektivknutepunktet spesielt. 

Etablering av gangbru i dette området er imidlertid ikke lett teknisk sett 
pga jernbanen og Rv 2. I planen er det reservert en korridor for en 
framtidig gangbru. Det må gjøres en mulighetstudie for å se om dette lar 

Gangbru seg gjøre. 

4.8 Utvikling i dialog 

Sentrumsplanen legger de overordnede rammene for utvikling av sentrum. 
Planen i seg selv vil ikke utløse de tiltak og prosjekter som må på plass for 
å nå visjonen. 

Kongsvinger kommune ønsker ikke bare å være en planmyndighet, men 
også å spille en aktiv rolle for å realisere de muligheter planen gir. Dette 
krever et aktivt og positivt samarbeid med både private og offentlige 
aktører. Utfordringen blir å skape positiv utvikling gjennom dialog. 
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Ivareta 
landskapsbildet 

Grønne åskammen 

5 BYROM OG GRØNNSTRUKTUR 

I forslag til fremtidig grønnstruktur er målet å skape attraktive byrom og 
gode møteplasser samt sikre gode forbindelser til kulturlandskapet og 
friluftsområdene utenfor. Opprustning av byrom og styrking av 
grønnstruktur er viktig slik at folk trekkes til sentrum i visshet om at de får 
gode opplevelser. Grønne omgivelser er også helsefremmende. Fysisk og 
psykisk helse bedres i grønne parker og friarealer. 

Med flere innbyggere i sentrum vil behovet for møtesteder og grønne 
lunger øke. En sammenhengende grønnstruktur er også viktig for å få til 
gode, sammenhengende ferdselsårer for gående og syklende, og styrker i 
tillegg det biologiske mangfoldet i byen. 

Planen legger vekt på å ivareta landskapsbildet og de store grøntdragene, 
byens forhold til elva og til åsene. Det anbefales også å ta ta vare på 
parker og grønne byrom som arena for byliv og rekreasjon. Temakart 1 
viser den overordnede grønnstrukturen og viktige byrom som bør ivaretas. 

5.1 Landskapsbildet 

Bysenterets beliggenhet i den smaleste delen av dalgangen skaper 
sammen med festningshøyden og Glomma en unik bebyggelsessituasjon. 
Sammen med barskogen som ligger som en grønn krans rundt bysenteret, 
bidrar dette sterkt til byens egenart og identitet. For at byen skal beholde 
sitt særpreg er det viktig å være bevisst på at bebyggelsen ikke må 
«krype» så langt oppover i lisida at man bryter siluetten av skogen sett fra 
bysenteret i dalbunnen og at bebyggelsen ikke utkonkurrere festningen. 
Forholdet til åskammen er også viktig i diskusjonen rundt høyden på 
bebyggelsen i sentrum, nærmere omtalt i kap 6.4. 

5.2 Glommas posisjon i bybildet 

Glomma er en viktig del av grønnstrukturen. Elvebreddene har funksjon 
som grøntdrag, friluftsområde og leveområde for dyr og fugler. 

Hovedutfordringen er å snu ansiktet mot elva og utnytte det potensialet 
som ligger der for naturopplevelser midt i byen. Elvebredden ikke 
privatiseres, og elvebredden mellom bruene bør utvikles til et mer aktivt 
byrom der en i mye større grad spiller på kontakten med Glomma. 

Tilrettelegging for bebyggelse mellom Gjemselund bru og Mølleparken er 
nevnt som et planmessig grep for å integrere Glomma mer i bybildet. Det 
samme med siktakser som sikrer visuell kontakt med elva. Videre 
anbefales 
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det å utvikle ferdsels- og opplevelsesmuligheter langs elva ved å 
opparbeide 
• atkomstmuligheter ned mot elva 
• bedre tilgjengelige sandstrender og fiskeplasser 
• hvileplasser 

5.3 Grønnstrukturen i gatene 

Bygatene fremstår i dag som grå til tross for bruk av gatetrær i enkelte 
gater. Det er påfallende få eldre trær i bykjernen. Lønnetrærne ved 
bedehuset bryter det grå gatebildet om sommeren og bidrar med flotte 
farger om høsten.Ved stasjonsbygningen står et stort, flott almetre. Ellers 
er det bare eldre, større trær i Byparken. 

Grønnstrukturen anbefales brukt som et aktivt element for å bygge opp 
under det foreslåtte gatehierarkiet, og trærs funksjon som romdannende 
element bør brukes bevisst i byrommene. Dette er fulgt opp i 
formingsveilederen. 
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5.4 Parkområder 

I en by er det behov for parker som gir rom for ferdsel, opphold og lek i 
grønne omgivelser. Det anbefales å videreføre Byparken, Mølleparken og 
Bankparken som parkområder. Utfordringen er å videreutvikle parkene 
som rekreasjons og aktivitetsområder. Fremtiden for Teaterparken henger 
sammen med utvidelse av Rådhus-Teatret, se omtalen nedenfor. 

5.4.1 Byparken 

Det har i lang tid vært pågang for å få bygge i ytterkantene av Byparken. 
Nordre skråning mot Markensplassen er vedtatt utbygd gjennom 
reguleringsplanen for Rådhuskvartalet, mens platået er vedtatt 
opprettholdt som grøntområde. 

Langs Storgata anbefales det å opprettholde parken. Området har stor 
betydning for sentrum med sin karakter og nærhet til Storgata. Den eldre, 
lukkede trevegetasjonen her har en helt annen karakter enn det som 
kommer i det nye, åpne parkområdet som skal knytte Byparken og 
Mølleparken sammen. Til sammen vil de to parkområdene tilfredstille ulike 
brukergrupper. 

• Tilgjengeligheten til byparken bør forbedres med ny adkomst i søndre 
og nordre hjørne mot Storgata. 

• Det bør også etableres gangveger med belysning som knytter viktige 
funksjoner sammen og som ligge ri de naturlige ganglinjene. 

• Preget med store trær anbefales opprettholdt. 
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5.4.2 Mølleparken 

Mølleparken ligger helt ned mot Glomma og består av åpne gressflater. 
Terrenget ned mot vannet bør bearbeides slik at elvebredden og 
Mølleruinene blir en mer naturlig del av parken. Som et ledd i å aktivisere 
parken vil det i forbindelse med etablering av nytt parkbelte bli anlagt 
sandvolleyballbane, vannrenne med en liten dam samt strandpromenade. 

5.4.3 Teaterparken 

Teaterparken er en liten park som ligger foran Rådhus-Teatret i Storgata. 
Parken ligger inn mot Byparken og drar noe av Byparkens frodighet ned på 
gateplan. 

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 
RådhusTeatret, kan det imidlertid bli behov for å bygge ned hele eller deler 
av parken. 

Alternative måter å bygge ut Rådhuset/Rådhus-Teatret på er 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 konkurransen var at det var bedre å bygge ned deler/hele 
Teaterparken enn å beslaglegge Byparken. Muligheten for utbygging er nå 
nedfelt i reguleringsplanen for området. Intensjonen er at deler av parken 
kan opprettholdes. 
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5.4.4 Bankparken 

Bankparken ligger i hjertet av sentrumsområdet på sørsida. Amfiet som 
ligger der er ikke en viktig del av parken, og det ville vært et pluss om 
man hadde bygget dette igjen for å innlemme området i selve parken. 
Utover 
dette bør parken videreutvikles med aktiviserende tiltak, bl.a servering. 

5.4.5 Grøntområdet ved krysset Markensvegen/Strandvegen 

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

Deler av området er regulert til fortetting med boliger. Det er viktig å 
ivareta en grønn buffer byggeområdet og Strandvegen noe som er fulgt 
opp i planen. 

5.5 Nye parkområder 

5.5.1 Sammenbinding av Byparken og Mølleparken 

Av offentlig sentrumsnære uteområder er det bare områdene ved 
Byparken, Sentralskolen, Rådhusplassen og Mølleparken som er av en viss 
utstrekning. Det skal bygges et nytt folkebibliotek og en ny videregående 
skole i tilknytning til Sentralskolen. 

• 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. 
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Med sin beliggenhet midt i sentrum, med sin størrelse og variasjon, 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. 

5.6 Torg og plasser 

Sammen med parker er gode torg og plasser viktig for livskvalitet og 
trivsel i en by. I første omgang bør en prioritere å opparbeide gode 
offentlige byrom knyttet til sentrumsvevet. Plassene nevnt videre er i 
sentrumsplanen avsatt til viktige byrom. Formingsveilederen gir føringer 
for utforming av plassene mht belegg, beplantning, benker, belysning etc. 

5.6.1 Rådhusplassen 

Rådhusplassen må videreutvikles som sentrums «storstue». Plassen 
oppfattes av mange som død og lite brukt, den fylles bare på merkedager 
og ved spesielle arrangement. Hovedproblemet er at det er for få faste 
funksjoner som tiltrekker seg folk rundt og på plassen og at deler av 
plassen brukes som parkeringsplass. 

• 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 må vurderes. En liten paviljong 
mot gressarealet i øst samt et vannarrangement i den vestre delen kan 
bidra til dette. 

• Kontorer i 1. etasje ut mot Rådhusplassen erstattes med virksomhet 
som generer liv til plassen. 

• Gratis leie av torgplass kan bidra til at torgsalg igjen blir realitet. 

5.6.2 Stasjonsplassen 

Stasjonsområdet er kommunikasjonsknutepunktet i sentrum med 
jernbanestasjon, bussholdeplass og taxiholdeplass. Foran stasjons-
bygningen er det etablert en plass med belegningsstein og vegetasjon. 
Plassen vender ryggen til Glommengata uten at den gir noen god 
avgrensning av gaterommet. Plassen bør utvikles slik at den knyttes bedre 
opp mot Glommengata og Bankparken. Må sees i sammenheng med 
utvikling av hele stasjonområdet. 

5.6.3 Mallings plass 

Mallings plass er godt definert av fasadene rundt, men inviterer i dag ikke 
til annen bruk enn parkering. 

Plassens størrelse og klare avgrensning gjør at den har et godt 
utgangspunkt for å bli et attraktivt og intimt byrom. Opprusting krever at 
det legges til rette for parkering i bakkant av Svennevig-gården med 
adkomst fra Samvirkegata. 
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5.6.4 Plassen mellom Tinghuset og Solvangbygget 

Plassen foran Solvangbygget bør oppgraderes slik at det kan gi et positivt 
innslag i gatebildet på samme måte som plassen som er etablert foran 
Tinghuset. Passasje for fotgjengere og syklister må ivaretas i tråd med 
vedtatt reguleringsplan. 

5.6.5 Plassen foran Gamle Grand 

Plassen foran Gamle Grand (DnB Nor) preges i dag av parkerte biler. 
Plassen er grå og ikke noe positivt innslag i bybildet. 

Plassen bør oppgraderes med belegg og grønt. Innslag av grønt vil myke 
opp det grå inntrykket. Parkering av biler bør ikke tillates. 

5.6.6 Bruhodene ved Kongsvinger bru 

Som et ledd i binde sør og nordsiden sammen bør det utvikles gode, 
innbydende hvileplasser på begge sider av Kongsvinger bru. Hvileplassene 
bør etableres med fast belegg, grønne og frodige omgivelser, benker og 
belysning og med god visuell kontakt mot Glomma. 

5.6.7 Plassen mellom Kongssenteret og Bedehuset 

Kongssenteret har blitt et tyngdepunkt på nordsida og generer mye trafikk 
både til fots og med bil. Hovedinngangen ut mot Brugata x 
Tommelstadgate bør derfor være et aktuelt samlingspunkt. I dag fremstår 
området som grått og trist. På motsatt side av gata ligger Bedehuset 
omgitt av store lønnetrær og litt grønt gress. Wahlbygården og 
Haugegården viser med sine avskårne hjørner at dette også historisk sett 
har vært definert som en plass. 

5.6.8 Tommelstadhjørnet 

På hjørnet mellom Parkvegen og Tommelstadsgate ble det i forbindelse 
med bygging av politistasjonen opparbeidet et lite byrom med vannspeil, 
grøntarealer og en benk. Området opprettholdes som et viktig byrom. 
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5.6.9 Krysset Brugata/Storgata 

Krysset har romslige svingefelt og beslaglegger et stort areal. 
Formingsveilederen foreslår en innsnevring av kjørearealet noe som vil gi 
rom for å skape dette til et bedre byrom. Et viktig punkt i forbindelsen 
mellom Rådhusplassen og Glomma. 

5.7 Ferdselsårer for myke trafikanter 

For å skape liv og trivsel i byen er det viktig å legge til rette for gode og 
trygge ferdselsårer for myke trafikanter inn mot sentrum og ut mot marka. 
I dag er ikke sammenhengen i nettet av stier og gangveger god nok og må 
videreutvikles. 

Ferdselsårer knyttet til grønnstruktur og sosiale møtesteder prioriteres. I 
planen legges det til rette for 

• Sammenhengende Strandpromenaden langs nordsiden av elva med 
mulighet for videre kobling mot turvegnettet på Sæter. 

• Etablering av gangbro over elva mellom stasjonsområdet i sør og 
nordsida, jfr kap 7. 

• Etablering av 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. Ved 
etablering av gangbrua kan dette bli en svært attraktivt turveg. 

De myke trafikantene gis bedre kår i sentrumgatene ved at 

• Fortauene gjøres bredere, gatene snevres inn der det er mulig 
• Bevisst bruk av grønnstruktur, oppgradering av møteplasser og 

etablering av hvileplasser 
• Tillatt hastighet for biler reduseres 
• Visuelle virkemidler for å reduseres farten innføres 
• Belysning etableres langs alle viktige gang- og sykkelforbindelser 

5.8 Overflateparkeringsplasser 

Mange store, grå parkeringsplasser er i dag med på å danne et grått 
bybilde. Det er et mål i den videre sentrumsutviklingen at antall 
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overflateparkeringsplasser i bykjernen skal reduseres. I 
planbestemmelsene er det også lagt inn bestemmelser om at 
overflateparkeringsplasser skal 
brytes opp med trær/annen vegetasjon slik at de får et grønt preg. 

5.9 Universell utforming 

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 i planen stilt krav om universell utforming av offentlige og 
publikumsrettede bygninger og arealer sammen med krav om at det må 
redegjøres for hvordan disse hensyn ivaretas. 

5.10 Ressurser til vedlikehold av byens byrom og grøntområder 

Vedlikehold av byens byrom og grøntområder preges av manglende 
ressurser. Over tid er antall årsverk innen dette feltet blitt redusert noe 
som har tvunget frem en forenkling i driften. 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. 

Ressursene til dette feltet må økes for å få den ønskede kvaliteten i 
sentrum. Når nye grøntanlegg/byrom etableres, må det avsettes midler til 
vedlikehold. 
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6 BEBYGGELSEN I SENTRUM 

Når huseen ligger hver for sig, så kalder man gaden for en vej.
Når husene danner en facade,
Så kalder man vejen for en gade.

Piet Hein

6.1 Dagens bebyggelse 

I kjerneområdene på begge sider av elva har rutenettsplaner fra siste 
halvdel av 1800-tallet vært grunnleggende for arealutformingen. Det er 
bare her det er et litt bymessig preg, med sammenhengende bebyggelse 
mot gate og plasser. 

Kvartalsstrukturen er imidlertid ikke gjennomført. Flere steder mangler 
viktige hjørnebygg og noen steder er ikke høyden godt nok utnyttet. Flere 
åpne mellomliggende soner gjør bymiljøet veldig oppbrutt. 

Den nyere bebyggelsen utenfor kvartalsstrukturen er mer differensiert, og 
arealavgrensningen mot de omkringliggende områdene er mer utflytende. 

Innenfor planområdet er det ca 300 bygninger, hvorav ca 125 er rene 
bolighus. De fleste av disse er ene – eller tomannsboliger, et mindre antall 
er flerfamiliehus. Grovt regnet er to tredjedeler av bygningene i bysenteret 
opprinnelig planlagt til boligformål. I tillegg til bygninger som bare har 
boligfunksjon kommer et antall bygg med blandet formål. Offentlige bygg, 
rådhus, brannstasjon, svømmehall, idrettshall, politistasjon og terminal 
omfatter ca 15 – 20 bygninger. Ca 60 bygninger er rene næringsbygg eller 
har privat næring som hovedfunksjon. 

6.2 Stort potensiale for fortetting 

Kongsvinger sentrum har et stort fortettingspotensiale. De fleste 
kvartalene i bysenteret har relativt lav utnyttelse. Andelen bebygd areal 
(BYA) er èn indikasjon på om et område har et tettbygd eller bymessig 
preg. I Kongsvinger sentrum er gjennomsnittlig BYA på nordsiden 20%, 
mens den på sørsiden er 30%. 
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Som det framgår av figuren under er det tre kvartaler som har en relativ 
høy andel bebygd areal. Men også i disse kvartalene er det fortsatt 
muligheter for ytterligere fortetting, forutsatt at det legges til rette for 
tilstrekkelig parkeringsareal for bebyggelsen. Utviklingspotensialet er størst 
på nordsiden. 

Øker man samlet BYA i planområdet til ca 35 % vil dette kunne gi et tillegg 
i bebygd areal på ca 54 daa. Dersom en regner med et gjennomsnitt på 3 
etasjer, tilsvarer dette et brutto bygningsareal på 162 000m2. Dersom to, 
av etasjene er boliger, gir dette ca 1000 nye boliger â ca 100 m2 brutto. 
Dette kan gi gi 2 – 3000 nye beboere i sentrum, og rom for ca 50 daa til 
næring og kontor. Dette er et teoretisk regnestykke, men illustrerer et 
potensiale selv med en relativ lav utnyttelse. 
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Figuren under viser hvorfor fortettingspotensialet er så stort. Alle de røde 
plassene er benyttes i dag til overflateparkering. 

Mindre press LNF 

Krav om høy 
utnyttelse 

Den ønskede vekst vil derfor kunne dekkes innenfor dagens 
sentrumsavgrensning gjennom fortetting og effektivisering av arealbruken. 
Dette vil også legge mindre press på LNF-områder i byens randsoner, og er 
et riktig grep knyttet til bærekraftig byutvikling. 

Målsettingen om en urban småby tilsier en betydelig fortettting i de fleste 
delområdene. For noen områder innebærer dette at den eksisterende 
bebyggelsen kompletteres og videreutvikles, i andre områder innebærer 
det sanering og etablering av ny bygningsmasse. Bestemmelsen om en 
høy andel boliger i ny bebyggelse vil bidra til en betydelig økning av antall 
bosatte i sentrumsområdet. Den fornyelsen som dette innebærer vil 
imidlertid skje over et relativt langt tidsrom. Sentrumsplanen har derfor ha 
et perspektiv langt ut over planperioden. 

Det anbefales å stille krav om høyest utnytting i tilknytning til de sentrale 
bygatene. Her bør kvartalsstrukturen forsterkes. Det betyr ikke at alle 
bygninger innnenfor kvartalsstrukturen skal bevares. Nye bygninger som 
erstatter gamle må forholde seg til og bygge opp under kvartalsstrukturen. 

For å få en mer bymessig karakter anbefales det å stille krav til 
sammenhengende bebyggelse mot gata, høyere utnyttelse og klare 
byggegrenser. Tettbygde kvartaler med bebyggelse i sammenhengende 
bygningsrekker vil skape byrom som styrker stedskarakteren og skape mer 
bymessig bebyggelse. 
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I områder som ligger utenfor det definerte sentrumsnettet bør det også gis 
rom for økt utnyttelse men på en slik måte at det skaper en naturlig 
overgang til boligområdene utenfor. 

For å gi rom for fortettingen må det i planbestemmelsen stilles krav til 
parkering i eget anlegg eller under bakken. 

Ubevisst fortetting kan føre til at grønne lunger reduseres eller bygges ned, 
eller at bokvaliteter reduseres i form av dårligere uterom, dårligere 
solforhold, innsyn eller støy. Planbestemmelsene bør fange opp dette ved å 
sikre private oppholdsarealer og viktige grønne lunger som skal bevares. 

6.3 Fortettingspotensialet i de ulike delområdene 

6.3.1 Storhallen 

Det ligger et potensiale for fortetting rundt hallen. Ved å legge lavere 
bebyggelse inntil hallen vil virkningen av det relativt dominerende bygget 
bli redusert. Det kan også ligge til rette for bebyggelse inn mot 
Markensvegen sør for hallen. Kan brukes til formål som kompletterer bruk 
av hallen. Dersom gangbrua kommer vil stasjonsområdet bli det nye 
knutepunktet, og området som i dag benyttes til bussknutepunkt kan 
fortettes. 

6.3.2 Markensplassen 

Området har stort potensiale for fortetting både gjennom de store 
parkeringsflatene som ligger der og ved fortetting i randsonen. 
Brannstasjonen bør flyttes ut for å frigjøre arealet til mer sentrumrettede 
funksjoner og boliger. 

6.3.3 Rådhuskvartalet 

Den nylig vedtatte reguleringsplanen gir rom for fortetting i den østlige 
delen ut mot Strandvegen, nordre del av Byparken, rundt Rådhuset og ned 
mot Glomma. 

6.3.4 Storgata 

Vedtatt reguleringsplan gir rom for fortetting av boliger og næring langs 
Storgata i forlengelse av KOBBL-blokka. 

6.3.5 Snekkermyra 

Det er potensialet for fortetting inne på Snekkermyra og langs 
Tommelstadgate til boligbygging og til næring/boliger langs Parkvegen. 

6.3.6 Haugekvartalet 

Det er igangsatt et reguleringsarbeid med tanke på fortetting i hele 
kvartalet som skal gi rom for boliger og næring. 

6.3.7 Etobygget 

Mulighet for fortetting ved å bygge igjen hjørnet mot Tommelstadgate og 
Parkvegen. 
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Midtbyen

6.3.8 Strandkvartalet 

Området kan fortettes med en høyere utnyttelse av næringsarealene ut 
mot Rv 2 og med høyere utnyttelse av boligarealet mot O.R Gjems veg. 
Bør være en en nedtrapping mot boligbebyggelsen på Gjemselund 
boligområde. 

6.3.9 Gjemselund boligområde 

Området foreslås videreført som boområde med et lavere krav til 
utnyttelse enn ellers i sentrum. Vil ikke utløse store utbyggingspotensialer i 
denne planperioden. 

6.3.10 Brusenteret 

Parkeringsplassen ut mot rundkjøringen kan med fordel bygges ned for å 
skape en vegg i dette byrommet. Parkeringsplassen ned mot elva utgjør et 
stort potensiale for både næring og boliger. 

6.3.11 Kongssenteret 

Parkeringsplassene på begge sider av kjøpesenteret utgjør et potensiale for 
fortetting. Spesielt viktig er det å utvikle bebyggelsen østover slik at 
publikum til og fra senteret får kontakt med Storgata og det strategiske 
brohodet. Forholdet til den eldre bebyggelsen langs Brugata vil være en 
viktig premiss for utvikling av dette området. 

6.3.12 Midtbyen 

Midtbyen ligger strategisk til på nordsiden. Området er i dag preget av 
villabebyggelse med store tomter. Området har også en del eldre 
bebyggelse som representerer en viktig periode i Kongsvingers utvikling. 
Området har et potensiale for fortetting og bør videreutvikles. Det er 
imidlertid ulike scenarier for hvordan denne fortettingen kan skje. En 
variant er en forsiktig «eplehagefortetting». Den andre ytterligheten er 
sanering av store deler av området og tung bybebyggelse i alle kvartalene. 
En tredje variant er sentrumsrettede funksjoner og høy utnyttelse i 
randsonene og utvikling av tett boligstruktur/småskala næring i kjernen. 

Det er en målsetting om å legge til rette for en variert 
befolkningsammensetning i sentrum. Midtbyens karakter og sjel gjør at 
dette område har et annet potensiale for å legge til rette for urbane 
byboere som ønsker et ungt og livskraftig miljø med moderne boliger og 
«kontinental atmosfære» enn de andre fortettingsområdene i sentrum. 

Utvikling av Midtbyen må sees på under ett. Kongsvinger kommune ønsker 
å gjennomføre en idèkonkurranse for området avgrenset av Brugata, 
Tommelstadgate, Parkvegen og Eidemsgate for å få ideer til hvordan 
området kan utvikles. Idèkonkurransen vil kunne gi ideer for hvordan hele 
området kan utvikles under ett. Dette kan gi grunnlag for utvikling av èn 
reguleringsplan for hele området, eller i flere mindre. Fra kommunens side 
er det et ønske om å gjennomføre idèkonkurransen i samarbeid med 
berørte parter i området og kulturminnemyndighetene. 

6.3.13 Kvartalet øverst i Glommengata 

Området er viktig som bindeledd mellom nord- og sørsiden av Glomma og 
bebyggelsen må ivaretas på en slik måte at den oppfattes som et positivt 
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Stasjonsområdet

element i bybildet. Uten en mulighet til opprusting/utvikling av 
bygningsmassen vil den om kort tid forfalle og oppfattes som et 
”slumområde” midt i sentrum med fasade mot rv 2. Byutviklingsmessig 
sett burde det legges til rette for bebyggelsen videre mot øst, men 
nærheten til jernbanen gjør dette vanskelig. Jernbaneverket har allerede 
varslet innsigelse på en evt utvidelse av Nylænderbygget med èn etasje, 
og en videre utvikling av bygningsmassen østover anses som uaktuelt. 
Potensiale for fortetting er derfor lite i dette området. Utfordringen er å 
skape aktivitet og gi eksisterende bebyggelsen en kvalitet som gjør det 
trivelig å bevege 
seg her. Det kan ligge noe utbyggingspotensiale inn mot Svenskehaugen, 
men det vil ikke utløse de store volumene. 

6.3.14 Stasjonsområdet 

Stasjonsområdet utgjør et stort potensiale for fortetting selv om området 
anbefales som fremtidig kollektivknutepunkt. Se kapittel 7.7. 

6.3.15 Sentrum sør 

Sentrum sør har størst utbyggingspotensiale knyttet til de åpne 
parkeringsplassene ved Mega og Jernbanegata. I tillegg ligger det 
muligheter for å øke utnyttelsen på en del av den lave bebyggelsen inntil 
Jernbanegata. En bymessig bebyggelse ut mot Glommengata ved 
Sundehjørnet og en fortetting der bensinstasjonen ligger ved Skeidar vil 
også gi et mer bymessig preg. 

6.3.16 Norskogvegen 

Området foreslås som et område der en kan ha en kombinasjon av boliger, 
næring (med unntak av detlajhandel), lager og håndverkvirksomhet. Vil 
ikke utløse stort fortettingspotensiale i denne planperioden. 

6.3.17 Svenskehaugen 

Småhuskarakteren på Svenskehaugen skal ivaretas. Kan punktforettes 
men utgjør ikke noe potensiale. 

6.4 Fortetting som ivaretar byens identitet 

Formannskapet har i sine føringer for planarbeidet understreket at 
fortettingen skal baseres på sentrums eksisterende målestokk og identitet. 

I fortettingsdiskusjonen er det derfor viktig å ha et bevisst forhold til 
følgende identitetsskapende elementer: 

• sentrums eksisterende småbykarakter 
• forholdet til Glomma 
• den grønne åskammen som ligger som en ramme rundt byen, 
• viktige siktlinjer og akser 
• den visuelle kontakten mellom sentrum og Kongsvinger festning 
• kulturhistoriske bygg og bygningsmiljøer 

Disse trekkene og kvalitetene legger føringer for hvor det kan fortettes og i 
hvilken skala det kan bygges. 
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Høye bygg vil bryte 
åskanten 

I temakart 1 er vist hvilke områder som ikke bør fortettes og bygges ut, 
viktige siktlinjer som bør bevares. Temakart 2 viser forholdet til 
verneverdig bebyggelse. 

6.4.1 Byggehøyder 

Hoveddelen av bygningene i bysenteret er i dag fra to til fire etasjer. Rene 
boligområder har 11/2-2 etasjer. De nye leilighetene i Tommelstadgata har 
3 etasjer med inntrukket 4. etasje, høyhuset i Gågata 7 etasjer. 

Typiske hensyn som vil være bestemmende for fastsettelse av 
byggehøyder: 

• Der nye bygninger har karakter av mindre innfylling i eksisterende 
kvartalsstruktur bør byggehøydene tilpasses eksisterende for å sikre en 
helhet i kvartalet eller strøket, evt med en viss mulighet for økt 
utnyttelse 

• Bredde på tilgrensende gate, plass, elv,landskap. Trange gater tilsier 
lavere bygninger for å unngå skyggefulle og utrivelige gaterom. Brede 
gater eller store plasser kan tåle større byggehøyder. 

• Nærhet til bevaringsverdige strøk/bygg. Nye bygg må ta hensyn til slik 
nært naboskap, og søke tilpasning til eller overganger til den eldre 
bebyggelsen. (f.eks opp mot Svenskehaugen, Brugata ). 

• Det er i endringsområder større byggehøyder kan vurderes. Men, 
heller ikke her bør byggehøydene avvike drastisk fra det bybilde vi har 
i dag (f.eks Markensplassen, deler av Midtbyen, stasjonsområdet). 

Mange bygg i samme skala som høyhuset i Gågata vil endre bybildets 
karakter. Mange slike bygg vil også kunne gi et bybilde som bryter den 
skogkledde siluettvirkningen som er viktig for byens identitet. På grunn av 
amfivirkningen vil høye bygg bli veldig synlig både i sentrumsområdet og i 
lisonene. 
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2-4 etasjer

KOBBLs planlagte prosjekt i Storgata ble i den gjennomførte 
arkitektkonkurransen skissert med 4 etasjer pluss inntrukket 5 etasje, 
mens reguleringsplanen for området gir rom for 4 etasjer. 

For å ivareta byens identitet anbefales det en generell byggehøyde på 2-4 
etasjer innenfor sentrumsområdet, med høyest bebyggelse inn mot 
bygatene. Det vil være variasjoner ulike områdene, noe som er fulgt opp i 
forslag til planbestemmelser. Høyden på nybygg langs Brugata vil f.eks 
måtte bli lavere pga forholdet til den eldre bebyggelsen, men det kan gis 
rom for økte høyder inne i kvartalet. Dette er ivaretatt i de forslag som er 
utarbeidet for fortetting mellom Haugegården og Schøyengården. 

Begrensningen mht høyden innebærer at fortettingspotensialet må hentes 
ut gjennom høyere tomteutnyttelse. Bebygd areal for noen kvartaler vil bli 
100 % mens det for andre vil være en lavere BYA. Sentrumsplanene skal 
være en fleksibel plan og utnyttelsesgrad må fastsettes nærmere i 
forbindelse med reguleringsplan. Etasjekravet og krav om redusert 
overflateparkering vil gi en høyere utnyttelse i sentrumsområdet. 

6.4.2 Kulturhistoriske bygg og bygningsmiljøer 

En viktig del av en bys identitet og særpreg er knyttet til den eldre 
bebyggelsen. Øvrebyen er et godt eksempel på dette. Innenfor 
sentrumsområdet er det imidlertid svært få bygg igjen som vitner om 
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tidligere historie. Den karakteristiske trehusbebyggelsen langs 
Glommengata ble for eksempel revet på 60/70-tallet for å gi plass til mer 
funksjonelle forretningsbygg. En viktig del av byens karakter og identitet 
gikk tapt. 

Rapport 
fylkesantikvaren 

Tidlig industri- og 
sentrumsutvikling 
viktig 

I sentrumsplanen er det viktig å ta bevisste valg knyttet til det som er 
igjen av eldre bebyggelse og bygningsmiljøer. Kulturminner og 
kulturmiljøer er 
ikke fornybare ressurser, og kommunen må derfor ha et langsiktig 
perspektiv på forvaltningen av disse. 

Som et ledd i dette har Hedmark fylkeskommune ved fylkesantikvaren 
vurdert nærmere 30 bygninger og bygningsmiljø som antas å være viktige 
ut i fra ulike epoker av byens historie. Utvalget ble gjort i nært samarbeid 
med Kongsvinger kommune. 

Mange bygninger og bygningsmiljøer som ikke har stor egenverdi som 
arkitektur eller historisk monument, kan allikevel være viktige i kraft av 
deres plass i Kongsvingerfolkets bevissthet. Historielaget har derfor bidratt 
med kunnskap om de ulike byggenes lokalhistoriske verdi som også er 
brukt i fylkesantikvarens vurdering. Rapporten fra fylkesantikvaren er vist i 
eget bakgrunnsdokument, jfr kap 1.4. 

Formålet med denne gjennomgangen har vært å bidra til en diskusjon bl.a 
om hvilken rolle ulike bygninger spiller for opplevelsen av byen, basert på 
en vurdering av bygningenes arkitektoniske og antikvariske kvaliteter, 
deres betydning for byrom og gater, hvilke bygninger og bygningsmiljøer 
som bør vurderes for bevaring og hvilke føringer eksisterende bebyggelse 
kan eller bør legge for videre utvikling av bykjernen. 

Kongsvinger kommune har med bakgrunn i rapporten fra fylkesantikvaren 
gjort en vurdering av hva som bør bevares i sentrumsplanen. 

En viktig del av Kongsvingers identitet er knyttet til de bygninger og gater 
som viser til tidlig industri- og sentrumsutvikling. Dette må ivaretas. 
Trehusbebyggelsen i Brugata og øverst i Glommengata, murgårdene med 
avskårne hjørner i Brugata samt Mølleruinene er viktige fingeravtrykk fra 
denne perioden. 
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Midtbyen

Den bymessige gatestrukturen i Brugata er en identitet som kan ivaretas 
med ny bebyggelse, men noen bygninger bør bevares spesielt pga de 
avskårne hjørnene som ble etablert med 1868 reguleringen. Ved å 
bevare bygningene bevares særpreget i gatas struktur og identitet. 
Bygningene skal være retningsgivende for framtidige bygg. 

Utover dette er det viktig å bevare gode eksempler fra bygg i sentrum som 
representerer viktige epoker i byens historie. 

På nordsiden er følgende bygg/anlegg allerede regulert til bevaring (vist 
med svart kryss i kartet): 

• Mellandgården, Brugata 1 
• Bogergården, Brugata 3 
• Wahlbygården, Brugata 19 
• Westbys sykkelverksted 
• Kongsvinger sentralskolen 
• Mølleruinene 
• Stasjonsbygget 
• Fasaden til Rådhus-Teatret 

Følgende bygg vil bli regulert gjennom pågående reguleringsplanarbeid 
(vist med svart kryss): 

• Haugegården, Brugata 16 
• Schøyengården, Brugata 8 

Utover dette foreslås følgende bygg regulert til bevaring (vist med rødt 
kryss): 

• Telegrafstasjonen, Storgata 13-15. Nybarok stil fra 1914. 
• Trehusbebyggelsen i Glommengata 90-96. Husrekka tar vare på 

en historisk sammenheng som visuelt knytter seg til den verneverdige 
bygningsrekka ”Brugata 1-3” på nordsiden, og til jernbaneområdet i 
den andre retningen. Slike gjenværende rester etter gamle 
bygningsmiljøer er viktge for byens identitet, og de små områdene 
som ennå fins må tas godt være på. 

• Gamle Grand, Digerudveien 1. Murbygning i 3 etasjer og oppført 
1925. Opprinnelig nyrenessanse og bygningen er et godt eksempel på 
monumentalarkitekur i etterkant av jugend-perioden. 

• Sparebanken Hedmark, Glommengata 15, er en murbygning i 3 
etasjer, oppført 1910. Et meget godt eksempel på god jugend-
arkitektur. 

• Østbanenes Forbruksforening, Jernbanegata 11, er en murbygning 
i 3 etasjer og oppført 1928. Et meget godt eksempel på god nybarokk 
arkitektur. 

Innenfor Midtbyen er det verneinteresser knyttet til flere hus: 
• Bedehuset, Tommelstadgate 1. Trebygning i sveitserstil fra 1877. 
• Brugata 20 (Der Ahlen i dag hører til). Trebygning i en blanding av 

sveitserstil og jugendstil fra 1901 
• Brugata 26 (Kongsvinger elektriske). Trebygning i sveiserstil, oppført i 

1906. 
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Stasjonsområde 

400 bosatte i dag 

• Parkgata 9-11 (Tannlede Aanerud). Laftet trehus fra før 1910. 
• Parkvegen 27 
• Fjellgata 22 

I tillegg er det knyttet verneinteresser til områdets karakter. Som omtalt i 
kap 6.3 ønsker Kongsvinger kommune å gjennomføre en idèkonkurranse 
for dette området for å se om man kan få til en fortetting som kan 
videreføre Midtbyens identitet. Forholdet mellom utvikling og vern vil være 
en sentral problemstilling i idèkonkurransen og påfølgende 
reguleringsplan(er). 

Innenfor stasjonsområde er det verneinteresser knyttet til det gamle 
godshuset som ligger ved bussterminalen, den gamle 
stasjonsmesterboligen ved Glommengata og Glommengata 12 
(Kongsvinger & Smedtorp trafikkskole). Det har vært jobbet med et 
stasjonsutviklingsprosjekt der det er vurdert ulike løsninger for å få et 
funksjonelt kollektivknutepunkt som samtidig kan gi rom for byutvikling på 
stasjonsområdet. I et slikt prosjekt er det mange motstridende interesser. 
Noen sentrale problemstillinger er avklart, men den ideelle løsningen er 
fremdeles ikke funnet, se kap 7.7. Ideskissene bør tas med i utarbeidelse 
av en reguleringsplan for området. Forholdet mellom utvikling og vern vil 
være et sentralt tema i den videre prosessen. 

6.5 Boliger i sentrum 

Det er en politisk målsetting å øke andelen bosatte i sentrum. Byboligen er 
en del av det mangfoldet som kjennetegner et levende sentrum. Folk som 
bor i sentrum bidrar til at livet fortsatt pulserer etter butikkenes stengetid 
og kontortidas slutt, og øker tryggheten for sentrumsbrukerne. Fortetting i 
sentrum er også ønskelig ut fra et overordnet miljøhensyn. 

Innenfor sentrumsområdet var det ved siste boligtelling bosatt litt i 
underkant av 400 personer. Dette utgjør bare 3% av de bosatte i hele 
byen. Det har riktignok blitt bygget noen flere leiligheter i etterkant, men 
antall bosatte er allikevel lavt til å være i sentrum av en by. 
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Krav boliger

Mangfold i 
botilbudet 

Krav til 
uteoppholdsareal 

ABC-prinsipp

Det er i sentrumsplanen gitt rom for boliger innenfor stort sett hele 
sentrumsområdet. For å øke andelen boliger anbefales det å stille krav om 
at minst 50% av bruksarealet i alle nybygg og ved rehabilitering av 
eksisterende bygg over 400 m2 skal nyttes til bolig i områder med 
sentrumsformål 1 og 2. Unntaket er i byggeprosjekter langs bygatene. Her 
er etablering av forretninger, arbeidsplasser og kulturrelatert virksomhet 
viktigere enn å bygge byboliger. De boligene som bygges må også 
utformes på bylivets premisser slik at de ikke legger en demper på 
framtidig aktivitet i de mest sentrale strøk. 

Det anbefales å ikke tillate boliger på 1. plan i tilknytning til de sentrale 
bygatene. For å unngå privatisering frarådes det også å bygge boliger i 1. 
etasje inn mot sentrale parkområder og viktige byrom. 

På Snekkermyra, Gjemselund boområde, Norskogveien, Svenskehaugen 
bør boligfunksjon være primærmålet. Her bør det ikke etableres 
næringsvirksomhet som reduserer områdets kvaliteter som boområde. 

For å oppnå en variert befolkningssammensetning bør det legges opp til et 
stort mangfold av boliger med ulike kvalitet som fyller ulike behov. Det 
framtidige boligmarkedet er også ukjent. Å planlegge en varier leilighets-
sammensetning vil være en robust strategi tilpasset endringer i folks 
boligpreferanser og behov over tid. 

I planbestemmelsene er det signalisert et ønske om en variert 
leilighetssammensetning og at en viss andel av leilighetene skal være 
universelt utformet. 

For all boligbebyggelse er det viktig med sol, gode lys- og støyforhold og 
en god og effektiv planløsning. Dette er ivaretatt i planbestemmelsene. 

Byboerne ønsker å bo i sentrum pga nærheten til de urbane tilbudene.; 
cafetilbudet, utstillinger, kino, konsert, bibliotek, handel. Dette er kvaliteter 
som ofte oppveier mangelen på store private uteoppholsarealer. I 
planbestemmelsene bør det allikevel skal sikre et minimum av privat 
uteoppholdsareal. I bestemmelsene er kravene såpass høye fordi det er 
nødvendig med et høyt ambisjonsnivå til den framtidige boligproduksjonen, 
spesielt det som skal bygges nytt. 

Der kravet til uteoppholdsareal ikke kan oppfylles helt anbefales det at 
dette kan kompenseres ved at nærliggende og godt tilgjengelige offentlige 
parker og lekeplasser medregnes. Eventuell opparbeidelse og bruk av 
offentlig park til uteoppholdsareal må avklares særskilt med kommunen 
gjennom en utbyggingsavtale. 

6.6 Næringsarealer 

Styrking av sentrum er et overordnet mål for sentrumsutviklingen. 
Fortettingspotensiale for næringsutvikling er stort, og fortetting innenfor en 
kompakt sentrumskjerne er viktige nøkkelfaktorer for vil gi bedre 
rammebetingelser for de næringsdrivende i sentrum. Sentrumsplanen 
bygger videre på ABC-prinsippet som ble lagt til grunn i kommuneplanens 
arealdel. I dette ligger at plasskrevende varehandel bør lokaliseres utenfor 
sentrumsområdet. 
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I planforslaget er det gitt rom for næringsutvikling innenfor store deler av 
sentrumsområdet. Det foreslås også krav om publikumsrettet virksomhet i 
1. etasje som vil styrke forretningslivet. 

Selv om det er noen utfordringer knyttet til utforming av byens 
kjøpesentre, er Kongsvinger heldig som har kjøpesentrene midt i byen. Det 
ligger imidlertid en utfordring knyttet til bransjeglidning i forhold til det 
som skjer utenfor sentrumsområdet. Det er i kommuneplanens arealdel 
lagt til rette for plasskrevende varehandel på Langeland og Rasta. 
Etablering av Elkjøp, Lidl, Monter og Plantasjen er et resultat av dette. 
Utfordringen fremover er å unngå at disse områdene utvikles til også å 
inneholde detaljhandel som bør ligge i det sentrale sentrumsområdet for å 
styrke kjerneområdet. 

6.7 Arealer til kulturliv og byliv 

Planen bygger opp under et sterkt kulturområdet ved Rådhusplassen med 
etablering av bibliotek, utvidelse av rådhusteatret, utvidelse av 
svømmehallen og kulturfløya ved Sentralskolen. Dette vil utgjøre et viktig 
tyngdepunkt i sentrumsvevet. 

Satsingen på byrom med høy kvalitet som kan gi rom for økt aktivitet vil 
være en viktig faktor for å fremme bylivet. Det samme gjelder kravet om 
fasadeutformingen i 1. etasjene ut mot bygatene. Sentrumsplanen legger 
også til rette for at bylivsaktiviteter (restauranter og uteliv) som kan være 
støyende, kan lokaliseres i de mest sentrale delene for å minske 
konfliktnivået i forhold til boliger. 

6.8 Estetisk kvalitet 

Utformingen av de fysiske omgivelsene påvirker trivselen. Erfaringene viser 
også at næringsutvikling gis langt bedre kår dersom man oppnår gode 
resultater gjennom estetisk satsing. Sentrale begreper i den sammenheng 
er knyttet til byggeskikk, estetikk og arkitektonisk kvalitet. 

Tiltak i bymessigeområder byr ofte på store estetiske og formale 
utfordringer. Det må derfor stilles særskilte krav til helhetsvurderinger ved 
slike tiltak. Det er imildertid vanskelig å sette egnede retningslinjer eller 
bestemmelser for estetisk kvalitet, som både er så generelle at de fanger 
opp de forskjelligste situasjoner, og samtidig så konkrete og detaljerte at 
de danner et styringsvertøy. Bestemmelsene skal ikke hindre kreative 
løsninger. 

Intensjonen er at nye byggetiltak i sentrum må inngå i byrommets visuelle 
helhet med et bevisst forhold til nabobebyggelsen med hensyn til 
fasadeoppdeling, byggedybde, høyder og volum. 

I alle plan- og bygegsaker skal det redegjøres tiltakets estetiske side både i 
forhold til seg selv, til omgivelsene, til gaterom og fjernvirkning. 

I denne sammenheng er takflaten ofte en uteglemt fasade, som har stor 
innvirking på byrommets visuelle helhet. Spesielt gjelder dette i en by som 
Kongsvinger, der bybebyggelsen ofte sees i fugleperspektiv fra 
boligområdene i lia og på fetsningssiden. Tekniske anlegg på tak bør derfor 
integreres i den arkitektoniske utformingen. 
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For å unngå at den sammenhengende bebyggelsen blir for ensformig og 
lite variert er det i bestemmelsene stilt krav om at det ved 
sammenhengende bebyggelse skal bebyggelsens dimensjoner brytes opp 
ved hjelp av varierte form- og fasadeuttrykk. 

Tilpasninger til eksisterende bysituasjon og eksisterende bebyggelse bør 
skje på en slik måte at det gis rom for ny tidsmessig arkitektur av høy 
kvalitet, der ikke vernehensyn krever sterk formstyring. Dette er fulgt opp i 
planbestemmelsene. Med tidsmessig formspråk menes at ethvert nybygg 
skal avspeile den tid det er bygget i, ved form, materialer, konstruksjoner 
og detaljer, og ikke kopiere den eldre bebyggelsen. Dersom vi ikke tillater 
nåtidens arkitektur som gjenspeiler vår tids formspråk og byggeteknikk 
fryser vi historien, noe som ikke er ønskelig. 

Formingsveilederen som er under utarbeidelse vil også bidra til å gi 
sentrum et løft estetisk. 

Kommune bør gjennom utbyggingsavtaler få private aktører til å bidra til at 
offentlige uterom og fellesareal opparbeides med høy kvalitet på belegg, 
beplantning og møblering. 

6.9 Skilt og reklame 

En del av byens visuelle uttrykk er knyttet til skilt og reklame som er en 
naturlig del av byens vesen. Ulike typer av utforming og mangelen på 
samordning i forhold til omliggende miljø kan imidlertid føre til at skilt og 
reklame blir et visuelt problem. Skilt og reklameplakater skal innordne 
seg/integreres i fasadeuttrykket og i gatebildet. Det som oftes gjøres feil er 
at bygninger og uterom planlegges uten slike hensyn, og at skilt og 
reklame kommer i etterkant. 

Kongsvinger kommune har som en del av sentrumsplanarbeidet igangsatt 
et arbeid for å utarbeide forslag til skiltvedtekter som setter rammer for 
bruken av skilt og reklame. Målsettingen er å få skilt og reklame til å bidra 
til et estetisk godt og funksjonelt utemiljø. For å sikre nødvendig forankring 
er det ønskelig med en bred medvirkingsprosess rundt dette. Vedtekten vil 
bli lagt fram for politisk behandling i løpet av høsten. 
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Kommunikasjons-
knutepunkt 

Bilen – 
framtredende rolle 

Rundkjøringen 
Kurudsand 

7 TRAFIKK OG GATEBRUK 

I forbindelse med sentrumsplanen er det utarbeidet en egen temaplan 
Trafikk og gatebruk som behandler temaet trafikk og gatebruk mer 
inngående. Hovedkonklusjonene er løftet inn i planbeskrivelsen. 

7.1 Dagens situasjon 

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

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

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

Bilens framtredende rolle gjør imidlertid at Kongsvinger sentrum ikke er så 
attraktivt som et regionsenter bør være. Den høye trafikken i sentrale 
bygater gir miljøbelastninger og skaper barrierevirkninger som svekker 
sentrums kvaliteter. Sentrum preges også av store overflateparkerings-
plasser på sentrale arealer som kunne vært utnyttet til andre formål. 

7.2 Effekten av ny Rv 2 

Trafikkmønsteret i Kongsvinger sentrum vil endre seg ved etablering av ny 
Rv 2 på sørsiden av Glomma. Statens vegvesen har utført analyser av 
trafikkfordeling i forbindelse med bygging av ny Rv 2 og Rv 210 i 
Eidemsgate. Forutsatt at det ikke er gjort tiltak for å påvirke 
trafikkfordelingen vil en få følgende konsekvenser: 

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

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

• Det må påregnes noe trafikkreduksjon på gamle Kongsvinger bru og i 
Glommengata (Fv396). 

Rundkjøringen på Kurudsand vil bli et viktig trafikkfordelingspunkt i møtet 
mellom Rv 2 og Kongsvinger sentrum. Statens vegvesen har derfor gjort 
en vurdering av hvilken kapasitet denne rundkjøringen vil ha når Rv 2 
kommer inn på sørsiden. Kapasitetsberegningen viser at man må opp i en 
trafikkvekst på rundt 50% i forhold til dagens situasjon før det blir 
avviklingsproblemer i denne rundkjøringen. 
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Ny trase for Rv 2 
gjennom byen på 
dagsorden 

Ulike 
kryssløsninger 

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

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

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

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

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

Viktige tiltak er: 

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

7.3 Rv 210 i Eidemsgate 

Trasevalget for Rv 210 var en av hovedspørsmålene knyttet til 
utarbeidelsen av kommunedelplan for sentrum Nord. Av hensyn til 
arealbruk og barrierevirkninger ble det vedtatt at fremtidig Rv 210 skulle 
legges til Eidemsgate. Formannskapet har vedtatt at denne forutsetningen 
fortsatt skal ligge til grunn for sentrumsplanen. 

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

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

Kongsvinger kommune har sammen med Statens vegvesen vurdert ulike 
kryssløsninger for koblingen mellom fremtidig Rv 210 og Storgata. Med 
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bakgrunn i dette vil Statens vegvesen fremme en reguleringsplan i løpet av 
høsten 2007 som viser to ulike kryssløsninger for krysset med Storgata. 
Alternativene gir også mulighet for en endret arealbruk i området og 
utvikling av en ny møteplass mellom Eidemsgate og senteret 
Pyramiden. I sentrumsplanen er det reservert en korridor som ivaretar 
begge løsningene. For mer detaljert informasjon om alternativene, se 
temaplan trafikk og gatebruk. 

7.4 Tydeligere gatehierarki 

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

I planen er det lagt til grunn et fremtidig gatehierarki som skiller mellom
det som skal utvikles som rene bygater der bylivet skal leves og hva som
skal være boliggater og hovedveger/gjennomfartsveger. Gatehierarkiet
bygger opp under det foreslåtte sentrumsnettet.

Intensjonen er at unødig gjennomgangstrafikk ikke skal belaste de sentrale
bygatene, men ledes på hovedvegnettet rundt sentrum og til strategisk
anlagte parkeringsplasser i randsonen rundt kjerneområdet. Temakart 3
viser forslag til fremtidig gatehierarki.

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

• Hovedtyngden av trafikken inn mot byen vestfra skal komme på ny Rv 
2 på sørsiden av Glomma. Det må vurderes tiltak som gjør 
Sundehjørnet som naturlig «inngangsport» til sørsiden. 

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

• Målsettingen om en fordeling mellom Kongsvinger bru og Gjemselund 
bru på 40/60 bør opprettholdes. Det bør iverksettes tiltak for å lede 
mer trafikken over Gjemselund bru. 

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

• Parkvegen, Markensvegen og Engensgate utvikles som samlegater der 
hovedfunksjonen er å lede trafikken fra hovedvegnettet og inn til 
sentrumskjernen og inn mot strategiske parkeringsplasser. Gatene skal 
gis et bymessig preg. 

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

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

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

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

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

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

7.5 Ny gangbru over Glomma 

Etablering av en ny gangbru over Glomma har vært lansert som et viktig 
tiltak for å knytte de to sidene av sentrum bedre sammen. Ved å etablere 
en gangforbindelse over elva kan avstanden mellom stasjonsområdet og 
skolen reduseres fra ca 1 km til ca 250 m. Dette er gangavstander som i 
vesentlig grad vil bedre tilgjengeligheten mellom de to områdene samtidig 
som det vil knytte de to bysentrene sammen på en miljømessig måte. Det 
vil også være et viktig tiltak for å gi en bedre kobling mellom 
kulturområdet og boligområdene sør for sentrum. 

8 KOLLEKTIVTRAFIKK 

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

• Holdeplasser lokalisert midt i sentrum og nær de viktigste 
handlegatene 

• God fremkommelighet i sentrum og på resten av vegnettet 
• Hurtig påstigning 
• Konsentrasjon av funksjoner/arealbruk – spesielt opp mot 

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

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

Hedmark trafikk har besluttet å øke bybusstilbudet allerede fra høsten 
2007 med bl.a flere avganger utover kvelden, søndagsruter og at bybuss 1 
Rasta/Vennersberg kjøres i begge retninger noe som vil redusere reisetiden 
inn mot sentrum. 

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

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

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

I disse gatene bør hensynet bussens fremkommelighet vektlegges. I dag 
kan det tidvis være noe avviklingsproblemer knyttet til utkjøring fra 
holdeplasser. I formingsveilederen er bussen gitt prioritet ved at 
busstoppen er lagt i gata og ikke i egen busslomme. Dette vil også styrke 
bygatepreget. Bussholdeplassene ved Rådhuset anbefales flyttet til 
området ved ETO-bygget for å frigjøre området ved Rådhusplassen til dette 
viktige byrommet. Bussholdeplassene og knutepunktene er merket med K i 
plankartet. 

8.1 Stasjonsområdet 

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

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

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

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

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

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

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

9 SYKKELTRAFIKK 

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

I dag er byen lite tilrettelagt: 
• Det er relativt få strekninger med atskilt gang og sykkelveg. 
• Det mangler et helhetlig sammenheng nett. 
• Det er mye fortaussykling med de konflikter dette gir. 
• Transportsyklisten ser i stor grad ut til å sykle i kjørebanen, men 

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

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

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

I forbindelse med sentrumsplanen har Kongsvinger kommune i samarbeid 
med Statens vegvesen utarbeidet en hovedplan for sykkeltrafikk i 
Kongsvinger by med tilhørende handlingsprogram. Planen viser 
hovedsykkelvegtrasèene fra de ulike boligområdene inn til og gjennom 
sentrum. Planen omfatter riks-, fylkes- og kommunale veger. 
Totalkostnadene for de foreslåtte tiltakene er beregnet til 42 mill kroner. 
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Innenfor sentrumsområdet er det en utfordring å etablere et godt 
sykkeltilbud Brugata, Storgata, Glommengata og Parkvegen. 

Ideelt sett burde det etableres egne sykkelfelt langs alle bygatene i 
sentrumskjernen. Gatene er imidlertid for smale til at vi får dette til over 
lengre strekninger. I stedet anbefales det en løsning med blandet trafikk og 
nedsatt hastighet til 30 km/t i bygatene. Dette er en løsning som er innført 
i flere andre norske byer. 

Det foreslås innført generelt 30 km/t-sone på det vegnettet som er 
avmerket med gult. Ved å knytte det til soner unngår man mye unødig 
skilting og kan samtidig sikre skoleveger i de sentrumsnære 
boligområdene. På sørsiden ble 30 km/t innført allerede i 2006. 

En reduksjon av hastigheten til 30 km/t vil virke trafikkavisende og er også 
et effektivt tiltak for å redusere drepte og alvorlig skadde. 

Planen foreslår økt etablering av sykkelparkeringsanlegg i sentrum i 
tilknytning til kollektivknutepunkt og andre viktige målpunkt. 

Kongsvinger har i dag ingen norm knyttet til etablering av sykkelparkering. 
I de nye parkeringsnormene foreslås det krav om sykkelparkeringsplasser i 
forbindelse med etablering av boliger eller næringsformål. 

10 PARKERING 

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

For å bygge opp under den ønskede sentrumsutviklingen foreslås følgende 
parkeringspolitiske mål: 

• Parkeringspolitikken skal brukes for å redusere biltrafikken i bygatene, 
men samtidig sikre god tilgjengelighet til ulike handels- og 
sentrumsaktiviteter. 
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• Den offentlige parkeringen skal i prinsippet være avgiftsbelagt. Avgiften 
skal bidra til å regulere, differensiere mellom ulike p-behov og skal 
brukes for å sikre tilstrekkeliog sirkulasjon på parkeringsplassene. 

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

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

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

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

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

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

Korttidsparkering 

Det er i planen foreslått gateparkering i følgende gater: 

• Storgata 
• Rådhusgata 
• Glommengata 
• Jernbanegata 
• Sophiesgate 

Utover gateparkeringen anbefales det å sikre alment tilgjengelige 
parkeringsplasser i følgende områder: 

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

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

reguleringsplanen) 
• I Midtbyen 
• På Markensplassen 
• Bygarasjen bak Rådhuset 

Plassene bak Telenor er i sentrumsplanen vist som trafikkarealer. De øvrige 
plassene kan integreres i utviklingsprosjekter, og er i sentrumsplanen vist 
som fremtidige utbyggingsområder. 

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

Langtidsparkering foreslås lagt i utkanten av sentrum for å frigjøre sentrale 
plasser til korttidsparkering som er rettet inn mot kortere og mer 
målrettede ærend i sentrum. 

Følgende plasser foreslås til langtidsparkering: 
• Gjemselund 
• Markensplassen 
• Arkovegen 
• Området øst for jernbaneplassen 
• Bygarasjen 

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

I planen er det ikke reservert arealer for fremtidig p-hus, men formålet i 
sentrumsplanene gir rom for dette flere steder. Kongsvinger kommune bør 
ta en aktiv rolle for å få etablert et parkeringshus gjerne i samarbeid med 
private aktører. Fremtidige parkeringshus bør lokaliseres nært opp til 
hovedvegnettet for å unngå unødig trafikk i sentrumsgatene. Etablering av 
parkeringshus på Mellandtomta i tilknytning til Kongssenteret vil f.eks føre 
til en større belastning av Brugata og Storgata enn om parkeringshuset 
etableres på vestsiden av kjøpesenteret med god tilknytning til Rv 2 og 
Gjemselund bru. Etablering av P-hus på Mellandtomta bør derfor unngås. 

10.1 Fremtidig avgiftsystem 

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

For å sikre større sirkulasjon anbefales det å sette tidsbegrensing på 
plassene og at dette kombineres med avgifter. 

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

I sak 040/05 foreslo rådmannen å øke langtidsparkering til 20 kr/dag. 
Saken ble imidlertid utsatt for å sees i sammenheng med sentrumsplanen. 
Avgiftsnivået på langtidsplassene i Arkovegen og Parkvegen er lavere enn i 
sammenlignbare kommuner. Det foreslås derfor å øke avgiftsparkering til 
20 kr pr dag. Dette vil også være et riktig prinsipp for å stimulere til bruk 
av mer miljøvennlige transportmidler. 
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Fastnorm 

Anbefalt P-norm 

Viderefører frikjøp 

Det foreslås også at all langtidsparkering på kommunale plasser får samme 
avgiftsordningen. Det anbefales derfor at det bør innføres en 
avgiftsparkering på Markensplassen. Må følges opp som en egen sak. 

10.2 Anbefalt parkeringsnorm 

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

Dette er nærmere omtalt i temaplan trafikk og gatebruk. Fastnorm-
prinsippet gir mulighet for å styre etableringen av parkeringsplasser på 
flere måter. Den setter et fast krav til antall plasser. Det stiller krav om at 
man treffer med nivået. Men med absolutte normkrav kan en styre 
parkeringstilbudet, og samtidig bruke frikjøpsordingen for å finansiere 
fellesløsninger. Dette er en ordning som passer speiselt i bysentre som 
Kongsvinger sentrum. Det anbefales at det for sentrumsområdet 
utarbeides en parkeringsnorm som bygger på fastnormprisnippet. 

Parkeringsnormen som ble vedtatt i reguleringsplanen for Rådhuskvartalet-
ny sentrum videregående skole anbefales lagt til grunn for hele 
sentrumsområdet, se bestemmelsen 3.1.4. 

10.3 Frikjøp 

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

Det anbefales at Kongsvinger kommune fortsetter å bruke frikjøp fordi 
ordningen kan være med å stimulere til flere fellesanlegg. Det er et mål å 
redusere overflateparkeringen. I sentrum. Frikjøp bør derfor ikke inngås i 
den hensikt å etablere overflateparkeringsplasser. Frikjøpsbeløpet bør 
derfor ligge på et nivå som står i forhold til kostnadene med å bygge 
parkering under bakken eller i hus. Beløpet på 80 000 kr er for lavt i 
forhold til dette. Det ligger imidlertid en grense for hva som er akseptabelt 
i Kongsvinger i forholdet til markedet. 

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

10.4 Midlertidig omdisponeringen av ubebygde arealer 

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

I løpet av første halvår 2004 skulle det fremmes en sak for utvalg for 
teknikk hvor dette vurderes nærmere. Saken ble utsatt fordi det var 
naturlig å knytte dette opp mot sentrumsplanen og ikke som en egen 
vurdering separat fra annen planlegging. 

Parkering på rivningstomter er uønsket både av estetiske grunner og for å 
få aktivisert tomten gjennom utbygging. Det skaper også usikre 
rammebetingelser for parkeringsløsninger som er dyrere å etablere. Det er 
et ønske om å etablere parkeringshus i Kongsvinger sentrum. Dersom man 
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tillater parkering på rivningstomter vil dette kunne skape for stor 
usikkerhet mht lønnsomheten for slike prosjekt. 

Kommunen bør derfor hindre parkering på rivningstomter i fremtiden. 
Dette kan sikres gjennom en strengere behandling av rivningstillatelser og 
avkjøringer. Policyen fra 2004 anbefales videreført og følges opp i 
bestemmelsene. 
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