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1 Arealformål bebyggelse og anlegg, 

1.1 Underformålene bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, grav- og 

urnelunder og idrettsanlegg 

I areadelen skal sykehjem, skoler, barnehager og lignende angis som underformål offentlig eller 

privat tjenesteyting under arealformålet bebyggelse og anlegg, jf. § 11-7 nr. 1. Områder for slik 

bebyggelse skal altså i kommuneplanen vises som områder for offentlig eller privat 

tjenesteyting. I tillegg skal det i bestemmelse til arealformålet etter § 11-10 nr. 3 angis hvilke 

arealer som skal være til offentlige formål. 

2 Offentlig eller privat tjenesteyting innen Helse og omsorg 
Kongsvinger kommune har totalt 270 lang- og korttidsplasser, fordelt på åtte 

institusjoner/boliger.  Ved Holt og Austbo deler ektepar bolig, vises i parentes (Kilde: 

Perspektivmeldingen). 

Type plass Langeland

hjemmet 

Skyrud 

demens- 

senter 

Roverud 

sykehjem 

Aktivitet og 

bistand 

Gulliveien Hov 

bofellesskap 

Holt Austbo 

Somatisk 

Langtidsplass 

34  16      

Rehabilitering/ 

Korttids 
 6 8   2   

Dement 

 

20 22 25      
Psykisk utv.h.    32     
Rus og psykiatri     4    
HDO      16 35 (37) 28 (31) 

Psykogeriatrisk 

Avd 

12        

Palliativ avdeling 10        
Sum 76 28 49 32 4 18 35 (37) 28 (31) 

 

De fleste framskrivninger tyder på at morgendagens brukere blir flere enn før; de vil være i alle 

aldersgrupper, og vil ha et mer sammensatt omsorgsbehov. Veksten har til nå vært størst blant 

brukere under 67 år –med langvarige og kroniske sykdommer, funksjonsnedsettelse og psykiske 

og sosiale problemer. Det er , og vil fortsatt være økning av innbyggere av annen etnisk 

opprinnelse, som kanskje vil ha andre behov for helsetjenester. 

Framskrivingene indikerer en sterk vekst, nesten en dobling i aldersgruppen 80-90 år 

Type bolig 

Omsorgsbygg 

Rasta – 

veien 

O. 

Schøyens 

vei 

Holt – 

tunet 

Holt – 

veien 23- 

25 

Sofies 

Gt 2 

Sofies 

gt 18 

Taje- 

veien 6 

John 

Ruuds vei 

3 

Anna 

Qvams 

vei 2- 

6 

Aktivitet og bistand 6 4        
Rus og psykiatri    4 10 4    
Hj bas tj Brandval        16  
Sentrum hj bas tj.   14      16 
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Framskriving av fremtidens etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester viser at dersom 

dagens dekningsgrad i heldøgnsomsorgsplasser opprettholdes, vil kommunen ha utfordringer 

både i forhold til antall plasser og personalressurser. 

Brukere med lite eller avgrenset behov for tjenester, bør få disse i eget hjem. Men også for de 

fleste med middels bistandsbehov, kan forsvarlige og gode helse og omsorgstjenester ytes i 

brukerens egen bolig. Dette handler om økt livskvalitet og hverdagsmestring for den enkelte, og 

om bruk av kommunens ressurser i et mer samfunnsmessig perspektiv. Ved økt satsning på 

egenmestring kan flere klare seg lengre og med færre tjenester. På denne måten kan flere 

fortsatt bo i egen bolig eller i et bofellesskap. De sykeste og de med størst pleie- og 

omsorgsbehov kan fortsatt ivaretas i sykehjem, institusjoner og heldøgns-omsorgsboliger. Å 

dreie tjenestene mot et Hjemme-best, vil bety at kommunen i fremtiden fortsatt kan tilby helse 

og omsorgstjenester til alle brukere som har behov for dette. Analyser av sammenhengen 

mellom tjenesteprofilen og dekningsgrad viser at kommuner som har mye hjemmetjenester 

også har et stort tjenesteomfang. Det betyr at jo mer kommunen satser på institusjonstjenester, 

desto færre vil motta tjenester i kommunene. 

Framskrevet utvikling av plasser i sykehjem  og HDO 2018- 

2036  om dagens dekningsgrad opprettholdes. 
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Arealdelen må legge til rette for en strategi der de sykeste og de med størst pleie- og 

omsorgsbehov fortsatt skal ivaretas i sykehjem, institusjoner og heldøgns-omsorgsboliger.  

Anbefaling for areadelen: Gjeldende arealdel bør i størst mulig grad videreføres på dette 

området. Det er mulig med fortetting innenfor eksisterende areal og det er også mulig å 

oppgradere/oppjustere/bygge på eksisterende bygg. 

Det foreslås en endring på Holt, hvor selve gårdsbruket som i dag benyttes av Jobben anbefales 

lagt ut som framtidig areal for helse- og omsorgstjenester. Det anbefales også at det legges inn 

areal for PU-boliger og psykiatriboliger, i tråd med det som planlegges. Kapitlene 2.1 – 3.1.1 

synliggjør mulighetene innenfor eksisterende arealformål.  
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2.1 Langelandhjemmet 

Langelandhjemmet ligger flott til ved Øvre 

Langelandsveg. 

Den kommunale tomten er 7752 m2. Brutto 

bygningsmasse er 6036 m2. 

Sykehjemmet er inndelt i fagteam og har 76 

beboere. 

• Somatisk 

• Livshjelp- alvorlig syke og døende 

• Solsiden-Psykiatri 

• Mølla-Innkomst og vurdering 

• Skjermet team for demente 

Tjenestene er tilpasset syke eldre med svært 

omfattende pleie- og omsorgsbehov. Det gis 

tilbud om avlastnings, lang- og korttidsopphold. 

Parkeringsforholdene er ok men det viktig å 

legge til rette for både besøkende og ansatte, 

spesielt på dagtid. På kveld og natt har ansatte    

mulighet til å benytte seg av parkeringsplassen 

ved Langeland skole. Kommunalteknikk har fått 

tilbakemeldinger på at det er for få plasser for besøkende/pårørende da de plassene som er ofte 

er opptatt av ansatte. Det medfører en del parkering i tilliggende borettslag.    

Utvidelsesmulighetene kan være ombygging eller fortetting av p-plassen med en ny fløy med 

parkeringskjeller. Ombygging/oppgradering kan være flytting av kjøkken- og vaskeritjenesten til 

f.eks. sykehusområdet for å få til synergi med sykehuset og et eventuelt helsehus. 

Anbefaling: Gjeldende arealformål bør videreføres uendret   
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2.2 Heberheimen og Hebertunet 

Heberheimen ligger på nordsiden av Kongsvinger sykehus og er tilholdssted til Aktivitet- og 

bistandsenheten.   

Den kommunale tomten er på 14128 m2 

og brutto bygningsmasse er på 2743 m2 

Avlastning for barn/unge med 

utviklingshemming 0-18 år. 

Dagsenter for utviklingshemmede 

Boveiledning for utviklingshemmede: 

opplæring og veiledning i grunnleggende 

og sosiale ferdigheter, samt dagliglivets 

gjøremål 

Hjemmehjelpstjenester til 

utviklingshemmede

Hebertunet ligger rett nord for 

Heberheimen og består av 5 leiligheter. 

Eies av Boligstiftelsen. Tomten er på 1608 

m2 og brutto bygningsmasse er 354 m2.  

Parkeringsforholdene - Kommunalteknikk 

har fått en del meldinger om at det 

utfordringer med de få plassene er prioritert for mye av ansatte som skaper utfordring for 

esøkende/pårørende. Alternativ p-plass er ved barnehagen. 

 

Utvidelsesmulighetene kan være fortetting sør for Heberheimen. Nybygg kan knyttes mot 

sykehuset. Det bør også være en effekt i en eventuell oppgradering/ombygging. 

Anbefaling: Gjeldende arealformål bør videreføres uendret.  
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2.3 Skyrud sykehjem 

Skyrud demenssenter ligger ca. 7 km utenfor Kongsvinger sentrum, ved Fv 175 mot Galterud. 

Den kommunale tomten er på 11700m2  og brutto bygningsmasse 3202 m2.  

Skyrud Demenssenter var tidligere eid av Norske  Kvinners Sanitetsforening. Fra 1. april 2012 

ble det kommunalt drevet og er nå organisert under Langelandshjemmet.  

 

Skyrud demenssenter er en institusjon som gir et 

helhetlig tjenestetilbud for aldersdemente, og 

inngår som en del av Kongsvinger kommunes 

eldreplan.  

Hovedoppgaven for stedet er å tilrettelegge 

trygge hjelpetiltak for personer med sykdommen 

alders demens. 

Parkeringsforholdene er gode, men ved utvidelse 

kan vi få samme konflikt på ansatteparkering og 

pårørendeparkering som på Langelandshjemmet 

og Heberheimen. 

Utvidelsesmulighetene kan være fortetting og 

eller, oppgradering/ombygging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefaling: Det er ikke behov for å sette av mer areal i denne planperioden og området bør 

videreføres som i dag.  
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2.4 Roverud sykehjem og HDO 

Roverudhjemmet ligger på Roverud, ca. 1 mil nord for Kongsvinger. Tjenestene er tilpasset syke 

eldre med svært omfattende pleie- og omsorgsbehov. Den kommunale tomten er 11164 m2 og 

brutto bygningsmasse er 5310 m2 . Sykehjemmet har plass for 49 beboere. 

 

 

John Ruuds veg 3 som er omsorgsboliger og eies 

av Kongsvinger boligstiftelse. Lokalisert ved 

Roverudhjemmet, tjenester gis av hjemmebasert 

Brandval omsorgsenhet. Totalt 16 leiligheter, 

BTA 1189 m2.  

Gbr. 116/89 og 99 eies av boligstiftelsen (ligger 

kun i kommuneplan) og gbr. 116/59 eies av 

Kongsvinger kommune (ligger innenfor 

reguleringsplan Roverud Sentrum. Alt. 1 justert.  

Parkeringsforholdene er gode, men ved utvidelse 

kan vi få samme konflikt på ansatteparkering og 

pårørendeparkering som på Langelandshjemmet 

og Heberheimen. 

Utvidelsesmulighet er fortetting innenfor arealet til boligstiftelsen som ligger nord/øst for 

byggeriene.  

Anbefaling: Gjeldende arealformål bør videreføres uendret.  
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2.5 Austbo – HDO  

Austmarka omsorgsenhet ligger på tettstedet Austmarka ca. 25 km fra Kongsvinger sentrum.  

Gbr. 68/136 og 138 eies av Kongsvinger Boligstiftelse. Gbr. 38/139 eies av Austmarka 

barnehage SA. 

 

 

 

Austbo har totalt 28 leiligheter, fellesarealer samt privat barnehage. BTA 3220 m2.  Arealet til 

leilighetene er 1400 m2. Austbo dekker også hjemmebaserte tjenester. 

Parkeringsforholdene er gode og bør være nok areal til utvidelse av parkeringsarealet ved 

eventuell utbygging. 

Utviklingsmulighetene kan være påbygg, fortetting, en utvidelse, oppgradering/ombygging 

I gjeldende kommuneplan er det avsatt ca. 14 mål til framtidig utbygging som eies av privat 

grunneier. Dette arealet bør videreføres.  

Det er også mulig å tenke seg at hvis det blir behov for en utvidelse av kapasiteten på Austbo 

kan arealet øst for Austbo som i dag benyttes til barnehagen kanskje innlemmes i Austbo og at 

barnehagen flyttes til skolen. 

Anbefaling: Det er ikke behov for å legge inn noen nye areal, men videreføre det som ligger i 

gjeldende plan.  
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2.6 Søndre Holt boligfellesskap (Puttara) 

Det planlegges PU boliger i umiddelbar nærhet til FUS barnehage og Holt gravlund. 

Arealformålet legges inn i ny arealdel som offentlig og privat tjenesteyting og grensene må 

følge intensjonsskissen.  
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2.7 Psykiatriboliger 

Kongsvinger kommune skal bygge totalt 17 leiligheter: To akuttboliger samlokalisert i ett bygg 

med egen personalbase. For faste beboere er det 15 boenheter, fordelt på 7 bygg.  

I tillegg fellesarealer og dagaktivitetssenter 

for mennesker med psykiatri- og 

rusutfordringer. Personalbasen for tjenesten 

lokaliseres i andre etasje over dagsenter. 

Parkering er tilstrekkelig og løst i forslag til 

reguleringsplan. 

Utvidelsesmulighet  - det er ikke behov for å 

legge til rette for flere enheter. 

Anbefaling: Arealet må legges inn i arealdel 

som offentlig og privat tjenesteyting og 

avgrensningen av området må følge 

reguleringsplanen. 
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2.8 Hov bofellesskap og krisesenteret 

Hov Bofellesskap har besøksadresse Østre Solørveg 210.  

Kongsvinger kommune eier bofellesskapet hvor det bor 17 beboere i egne leiligheter og en 

korttidsleilighet. Helsetjenester og hjemmesykepleie gis i boenheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisesenteret 

Kongsvinger kommune er vertskommune for Glåmdal interkommunale krisesenter. Eidskog, 

Nord-Odal, Sør-Odal, Grue og Åsnes er med som samarbeidskommuner. Tilbudet er for alle 

innbyggerne i de 6 kommunene som er utsatt for vold, eller trusler om vold i nære relasjoner. 

Krisesenteret er et døgnåpent tilbud som gir dagtilbud (samtaler og veiledning), midlertidig 

botilbud, foreldreveiledning, bistand til praktiske utfordringer samt formidling av kontakt til 

andre deler av hjelpeapparatet. 

Alle grupper i befolkningen og begge kjønn får tilbud om bistand. 

Aktivitetsområde - Arealet mellom Hov bofellesskap og Krisesenteret gir muligheter for et 

inkluderende fellesområde for aktiviteter, lek og sammenkomst. Særlig barn som midlertidig bor 

på krisesenteret, vil ha behov for område til utelek, men også beboere på bofellesskapet vil ha 

nytte av utearealer som deles med andre aldersgrupper. De felles aktivitetsområdene skal gi 

gjensidig glede av et fellesskap på tvers av utfordringer, alder, botid og aktivitetsbehov. 

Parkerings- og kollektivforholden er gode og utvidelsesmuligheten er fortetting og oppjustering 

av bygningsmassen. 

Anbefaling: Arealet som omfatter bofellesskapet, krisesenteret og atktivitetsområdet med 

unntak av låven med tilhørende bygg bør legges inn som offentlig eller privat tjenesteyting. 
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2.9 Holt HDO, Holt gård og Holttunet 

 

 

Anbefaling: Området Holt HDO, Holt gård og Holttunet sammen med utbyggingsområdet til 

demensboligene bør legges ut som offentlig og privat tjenesteyting. Bakgrunnen for 

anbefalingen er kapitlene 2.9.1 – 2.9.3.  
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2.9.1 Holt HDO og Frisklivsentralen 

Kongsvinger boligstiftelse eier alt med unntak av Frisklivsentralen som eies av Kongsvinger 

kommune. Holt HDO er omsorgsboliger for eldre med bistandsbehov og heldøgnstjenester, 14 + 

5 leiligheter samt fellesareal, 

kontorer og lagerrom. BTA 1800 

m2.  

 

 

 

Holtvegen 23-25,  

Omsorgsbygg med ambulerende tjenester. Totalt 

4 leiligheter samt fellesarealer. BTA 300 m2. 

Parkeringen er god, men ved en eventuell 

utvidelse kan vi få samme konflikt mht 

ansatteparkering og pårørendeparkering som på 

Langelandshjemmet og Heberheimen. 

Utvidelsesmuligheter: Bør se på muligheten for 

fortetting og oppjustering/oppgradering av 

bygningsmassen. 
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2.9.2 Tajevegen og Anna Qvams  

Tajevegen 6  

Kongsvinger boligstiftelse eier omsorgsboligene, totalt 16 

leiligheter som er knyttet til Holt HDO, BTA 1350 m2. 

Anna Qvams veg 2-6 

Kongsvinger boligstiftelse eier omsorgsboligene, totalt 16 

leiligheter. Brutto areal er 1484 m2 og arealet til 

leilighetene er 832 m2. 

Parkeringstilbudet er tilstrekkelig.   

Utvidelsesmuligheten er å sjekke ut om det er mulig med 

påbygg. 

Frisklivssentralen Kongsvinger 

Frisklivsentralen ligger rett nord for Holt HDO og eies av Kongsvinger kommune. 

Frisklivssentralen er en lavterskel, gratis kommunal helsetjeneste. Det tilbys faste aktivitets- og 

treningsgrupper, turgrupper, kostholdskurs, individuelle samtaler om kosthold, og samtaler om 

mestring og endring. Det er også jevnlig kurs i Bra Mat, røykeslutt, søvnbehandling og mestring 

av KOLS. 

Parkering: God og Utvidelsesmulighet: Påbygg og fortetting av p-plass 
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2.9.3 Holttunet og Holt gård 

Holttunet Gbr. 28/401 benyttes til 

omsorgsboliger eid av 

Kongsvinger boligstiftelse, totalt 

14 leiligheter. Brutto areal 1170 

m2  og areal til leilighetene er 770 

m2.  

Parkering er god og nok areal ved 

en eventuell utvidelse. 

Utvidelsesmulighet: Bygget er  

dimensjonert for å kunne bygges 

ut med ytterligere en etasje. 

Nærhet til nytt bofellesskap for 

mennesker med 

demenssykdommer gir muligheter 

for ulike former for samdrift.  

Holt  

Holt benyttes i dag av Jobben. 

Holt er fra tiden mellom 1850 og 

1874, og består av hovedbygning, stabbur og nyere 

stor garasje og redskapsskjul. Arealet er ca. 

10400me. Dette området ligger til rette for 

framtidig helse og omsorgstjenester. Det kan bli  

en framtidig institusjon etc. 
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3 Sykehusskogen nord-vest med sykehus, skole og barnehage 
Anbefaling: Det er ikke behov for å legge ut mer areal til offentlig og privat tjenesteyting enn 

det som ligger inne i gjeldende plan. Bakgrunnen for anbefalingen er kapitlene 3.1.1 – 3.2.2. 
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3.1.1 Akershus universitetssykehus Kongsvinger, DPS og BUP,  

Parkvegen 35, 2212 Kongsvinger – Kongsvinger sykehus 

Kongsvinger sykehus ble overført fra sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus 1. 

februar 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortettingsmuligheter: Det ligger godt til rette for å utvikle sykehuset og et eventuelt helsehus 

på området til sykehuset og på kommunens areal som omkranser sykehuset på nord- og 

vestsiden. Her ligger det til rette for en sambruk hvor brukerne kan gå «tørrskodd» mellom 

fasilitetene, se skissen som viser utbyggingspotensialet.    

Det er mulig å anlegge et felles parkeringsanlegg og det er mulig å anlegge et helsehus på 

størrelsen med helsehuset på Lillestrøm. Parkering løses på dagens arealer på sykehuset og 

framtidig parkering bør skje ved parkeringskjellere i forbindelse med en eventuell fortetting av 

området.  
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3.2 Skoler og barnehager 

3.2.1 Kapasitet skole og barnehage 

Kongsvinger kommune har i dag sju grunnskoler hvorav én er kombinert barne- og 

ungdomsskole, én er ungdomsskole og fem er barneskoler. l tillegg er det to friskoler; én 

barneskole i Lundersæter krets, Finnskogen Montessoriskole og én ungdomsskole i sentrum,  

NTG ungdomsskole  (NTG-u). Det planlegges en ny 1-10 skole i sentrum i 2019; Kongsvinger 

Montessoriskole 

Kapasitet  pr. skole 
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Figuren over viser dekningsgrad på hver skole pr. august  2018. Dags dato utnyttes ikke 

kapasiteten på noen skole fullt ut, men flere av sentrumsskolene ligger nær opptil max-

kapasitet. 

Forventet utvikling i antall barn og unge fremkommer fra dokumentet «Befolknings 

framskrivninger  2015-2040», og her er det med utgangspunkt i  SSBs MMMM-alternativ 

estimert fremtidig kapasitet pr skole og skolekrets. 

Kongsvinger kommune har i dag ti barnehager og 774 barn. Fem av disse er kommunale 

barnehager og har per i dag 345 barn. 

l henhold til «Befolkningsframskrivinger 2015-2040» viser MMMM- prognosen en økning med 

294 barn for aldersgruppen 0-5 år fram mot år 2040. Det er imidlertid grunn til å merke seg at 

antallet barn på kort sikt frem mot 2029 midlertidig vil gå noe ned, før økningen kommer 

mellom 2030 og 2040. 

Barnehagene har en høyere dekningsgrad enn skolene. Følgende dekningsgrader er registrert: 

Langeland (102,6%), Marikollen (100%), Vangen (100%), Vinger 1-4 (82,2%) og Vinger 5-6 

(91,6%), Lia (100%). Puttara  FUS (62 %) og Eskoleia (63 %) er godkjent for betydelig flere barn 
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enn det antallet som er der i dag. Kommunen har tilstrekkelig antall godkjente 

barnehageplasser for ti år frem i tid. 

Kapasitet pr.barnehager 
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Anbefaling: Gjennomførte befolkningsframskrivinger viser at kapasiteten ved alle skolene i 

henhold til SSBs MMMMM-alternativ vil ha tilstrekkelig kapasitet fram mot 2040. Det kan 

likevel være utfordringer rundt kapasiteten for sentrumsskolene Langeland og Marikollen. Disse 

ligger begge boligområder som forventes å vokse, og økningen i aldersgruppen 6-12 år skjer 

sannsynligvis i disse to områdene. Begge disse skolene ligger nær opptil max-grensen i 

dekningsgrad i framskrivningene.  

Kommunen har ifølge perspektivmeldigen tilstrekkelig antall godkjente barnehageplasser for ti 

år frem. 

Det er ikke behov for å legge ut mer areal til offentlig/privat tjenesteyting skole/barnehage. 

Bakgrunnen for anbefalingen er at det bør fortettes innenfor eksisterende areal og det er også 

mulig å oppgradere/oppjustere/bygge på eksisterende bygg. 

I kapitlene 3.2.2 – 3.2.3.10 synliggjør mulighetene innenfor eksisterende arealformål.  
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3.2.2 Langeland barnehage og Langeland skole 

3.2.2.1 Langeland skole 

Langeland skole ligger på nordsiden av 

byen med kort avstand til Vangen, 

Øvrebyen, Sentrum barnehage og 

Kongsvinger sjukehus. Skolen tar imot 

elever fra Sentrum nord, Sæter og Øiset. 

Skolen har en elevkapasitet på 390 elever. 

I dag har skolen ca. 370 elever som betyr 

maksimal utnyttelse av bygningsmassen.  

 

 

Befolkningsframskrivingen som baserer seg på SSBs MMMMalternativ viser at elevtallet med 

gitte forutsetninger vil holde seg under 390 helt fram til 2040.  

Skolens uteområde har kapasitet for en eventuell utvidelse av skolebygget. Kvaliteten på 

lekearealene er gode, men arealet på nordsiden av skolebygget ligger i gul støysone og det bør 

gjennomføres støytiltak for at disse utearealene skal få tilfredsstillende kvalitet.  

Skolen har nok parkeringsplasser, men utfordringer med levering av unger, men dette kan ikke 

løses med arealutvidelse, men bedre info om hvordan det kan brukes.  
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Skolen selv er i gang med å utarbeide et rom- og funksjonsprogram for et tilbygg som skal gi en 

mindre supplering av ordinære læringsarealer, spesialutstyrte læringsarealer og 

personalarealer. Det bør vurderes om det er mulig å legge til rette for en annen 

parkeringssituasjon som kan være en fellesløsning med Kongsvinger barnehage avdeling 

Langeland. I tillegg få opp hvilke behov både skolen og barnehagen har for å benytte 

sykehusskogen i dagens og morgendagens drift. Dette vil også ha betydning for hvor tilbygget 

bør legges på skolens tomt.  

I tillegg bør det vurderes om tilbygget bør ivareta en økning av elevkapasiteten. 

Fortettingsstrategien i areadelen vil kunne føre til en boligsirkulasjon i området i tillegg at det 

bygges sentrale leiligheter som kan bli attraktive for barnefamilier. 

3.2.2.2 Kongsvinger barnehage avdeling Langeland 

Barnehagen ligger i sentrum ved siden av sykehuset, og i 10 min. gangavstand til Gjemselund 

stadion. Innkjøring til barnehagen går via Dr. Gundahlsveg og W. Faye Hansens veg. Det er 

etablert en p-plass langs med sykehusskogen og en kiss and ride plass rett på oversiden og 

langs med vegen. Kapasiteten er god. Det er 75 barn som går i barnehagen. 

Arealet til barnehagen ligger mellom W. Faye Hansens veg og Parkvegen. Det ligger et bygg 

mot W. Faye Hansens veg og et bygg ned mot Parkvegen. I tillegg disponerer barnehagen en 

fløy i 1. etasje i Heberheimen som ligger ut mot utearealet til barnehagen.  

Hvis kommunen har behov for å utvide eller omdefinere sin kommunale barnehagedrift/struktur 

ligger det til rette for at Langeland barnehagen kan utvides ved å bygge nye bygg som gir rom 

for mange flere barn. Hvis byggene plasseres nord i området og opp mot Langeland skole vil 

dette gi mulighet for en sambruk av sykehusskogen og parkering. Det vil igjen frigi arealer i sør 

som kan benyttes til helse- og omsorgsrelaterte tjenester, eks. kjøkken, vaskeri, helsehus, etc. 

Ulike alternativer som kan vurderes innenfor Langeland skole og barnehage: 

Langeland barnehage har en fin tomt med muligheter til ny og stor barnehage hvis det skulle 

bli behov for det. 

Anbefaling: Gjeldende arealdel bør videreføres uendret både for skole og barnehage.  
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3.2.3 De resterende skolene og barnehagene 

Antall barn i barnehagene etter årsklasser og antall barn i skole fordelt på årstrinn, kilde 

Kvalitets- og utviklingsmelding for oppvekst 2017 2. utgave 

 

3.2.3.1 Vangen barnehage 

 

 

 

Vangen barnehage er en kommunal barnehage som ligger sentralt i Kongsvinger. Det går ca. 55 

barn i barnehagen. 
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3.2.3.2 Vennersberg skole og Vinger barnehage avd. Vennersberg og Amundheimet 
Arealet som ligger som planlagt offentlig og privat tjenesteyting bør omdisponeres til bolig. Med 

den begrunnelse at det ikke er behov for flere barnehagetomter i området. 

3.2.3.2.1 Vennersberg skole 

Vennersberg skole er en barneskole som 

ligger 2 km i sørøstlig retning fra sentrum av 

Kongsvinger. Skolen har ca. 370 elever og 

skolebygget har en elevkapasitet på 400 elever.  

Har nok parkeringsplasser, men utfordringer med 

levering av unger, men dette kan ikke løses med 

arealutvidelse, men bedre info om hvordan det kan brukes. 
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Vennersberg skole har nesten ingen bygningsmessig overkapasitet i dag. Hvis kommunen har 

behov for å utvide eller omdefinere sin kommunale skolestruktur og eller om det skulle bli 

snakk om en større elevutvikling enn forespeilet kan det skje ved: 

 Ombygging av skolen og overføre SFO til et frittstående bygg 

 Påbygg av eksisterende bygningsmasse 

 Kombinasjon av de to punktene over  

3.2.3.2.2 Vinger barnehage 

Avdeling Vennersberg er en kommunal barnehage beliggende i et sentrumsnært område. Det 

går 42 barn i barnehagen. Bruker samme parkeringsplass som skolen og det er tilstrekkelig 

areal. 

Avdeling Amundheimet barnehage er en kommunal barnehage som ligger nært Kongsvinger 

sentrum. Det går 54 barn i barnehagen. Har nettopp fått opparbeidet ny hente og bringeplass i 

tillegg til dagens p-plass. 

Anbefaling: Gjeldende arealformål videreføres uendret både for skole og barnehage. 
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3.2.3.2.3 Eskoleia 

Eskoleia barnehage drives av Eskoleia AS 

og er lokalisert på Rasta. Det går 65 barn 

i barnehagen. 

Barnehagen har egen parkeringsplass 

som dekker behovet i dag. 

Anbefaling: Det er ikke behov for å legge 

ut mer areal, men det er behov for å 

justere formålsgrensene etter 

eiendomsgrenser. Arealet øst for 

barnehagebygget ble kjøpt av Eskoleia fra Kongsvinger kommune i 2012 og legges inn som 

offentlig og privat tjenesteyting.  

3.2.3.2.4 Puttara FUS barnehage AS 

Puttara FUS barnehage er en privat barnehage tilhørende FUS-kjeden. Barnehagen ligger i et 

sentrumsnært område. Det er  ca. 140 barn som går i barnehagen. 

Har egen parkering til 

barnehagen ved siden av 

kommunens 

parkeringsplass for Holt 

gravlund slik at dette 

området har god 

kapasitet.  

Anbefaling: Gjeldende 

arealformål må endres til offentlig og 

privat tjenesteyting og formålsgrensa må 

følge gjeldende reguleringsplan.  
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3.2.3.3 Lia barnehage Sa 

Lia barnehage er privateid og 

ligger 5 minutter unna med bil fra 

sentrum. Det går ca. 108 barn i 

barnehagen. 

Egen parkeringsplass som dekker 

behovet i dag. En eventuell 

utvidelse av barnehagen kan 

påvirke behov for p-areal, men per i dag er tilbudet godt. 

Lia barnehage har behov for et større uteareal knyttet til 

barnehagen for det vil heve kvaliteten på Lia barnehage og 

være til stor glede for de mange familier i Kongsvinger som 

benytter barnehagens uteområde flittig. Barnehagen leier 

deler av friområdet og ønsker å benytte et større aeal som i 

dag preges av krattskog og innbyr hverken til turgåing eller 

fritidsaktiviteter. Barnehagen har siden 2010 hatt en 

skriftlig leieavtale med Kongsvinger kommune hvor de leier 

ca. 3 mål «krattskog» areal nedenfor barnehagen. På dette 

området har de en lawo, et ildsted og diverse grovmotoriske 

apparater laget i tau og naturmaterialer. Lavvoområdet er en viktig del av barnehagens tilbud til 

de eldste barna, hvor dette er samlingspunktet for naturavdelingen Tyrihans. Området nedenfor 

det leide arealet bør i følge barnehagen også bli brukt til brukt leke -og aktivitetsområde for 

barn og familier også i fremtiden. De mener at barnehagen kan utvide med ulike aktivitetstilbud 

til glede for alle.  

Anbfealing: Gjeldende arealformål bør videreføres uendret. 

Arerealet på nedsiden av barnehagen bør fortsette å ligge inne i arealdelen som friområde, for 

på den måte kan barnehagen og folk flest bruke arealet til ulike aktiviteter. Dette arealet blir 

dermed et fellesareal for både barnehagen og nærmiljøet.  
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3.2.3.4 Marikollen skole og barnehage 

3.2.3.4.1 Marikollen skole 

Skolen ligger i utviklingsområdet Marikollen. Skolen har ca. 290 elever fra 1.-7. klasse.  

 

 

Skolens areal gir mulighet for en utvidelse.  

3.2.3.4.2 Marikollen barnehage  

Barnehagen er en kommunal med 62 barn. God 

parkeringskapasitet, gode gangveger og god 

beliggenhet i forhold til boligområder slik flere 

kan levere unger til fots og sykkel. 

Anbefaling: Gjeldende arealformål videreføres 
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3.2.3.5 Kongsvinger ungdomsskole KUSK 

Kongsvinger ungdomsskole åpnet i august 2018, og er en sammenslåing av ungdomstrinnene 

fra tidligere Tråstad, Holt og Roverud 

skole. Skolen har ca. 490 elever fra 8.-

10.klasse. 

Parkeringsarealet og utbyggingsarealet er 

nylig opparbeidet, slik at her er 

arealbehovet avklart for en stund 

fremover.  

 

Anbefaling: Gjelde arealformål skal videreføres, men må justeres etter ny reguleringsplan. 
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3.2.3.6 Roverud oppvekstsenter 

3.2.3.6.1 Roverud skole 

Skolen ligger om lag 10 kilometer nord for Kongsvinger. Skolen er nå en ren barneskole med 

123 elever i 1.-7. klasse 

Det er nok areal til parkering  og skolen har stor 

elevkapasitet. Formålsgrensa bør justeres opp 

mot strømlinja.  

3.2.3.6.2 Myrulla barnehage 

Myrulla er en privat barnehage beliggende på 

Roverud, ca. 10 km nord for Kongsvinger. Det går 

78 

barn i 

barnehagen 

og barna er 

fordelt på 3 

bygg, som 

legges i 

arealdelen 

som offentlig 

og privat 

tjenesteyting 

Tilstrekkelig 

parkering ved 

hver av de tre 

avdelingene 

Anbefaling: 

Gjeldende 

arealformål 

for skole bør videreføres uendret, med unntak av justeringen 

mot strømlinja. For barnehagen må det legges inn 

offentlig/privat tjenesteyting på bygget som i dag  ligger som bolig.  
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3.2.3.7 Brandval oppvekstsenter 

3.2.3.7.1 Brandval skole 

Brandval skole ligger 16 km nord for Kongsvinger. Skolen har 90 elever fra 1.-7. trinn. 

 

 

 

 

3.2.3.7.2 Brandval barnehage 

Brandval barnehage er en kommunal barnehage som ligger 16 km nord for Kongsvinger. Det går 

36 barn i barnehagen. 

Nok areal til parkering 

Anbefaling: Gjeldende arealformål bør videreføres uendret.  

Skolen har nok parkering og parkeringsarealet på østsiden av gymsalen bør omdisponeres, for 

eksempel til bolig 
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3.2.3.8 Austmarka barne- og ungdomsskole 

3.2.3.8.1 Austmarka skole 

Skolen ligger 3 mil sørøst for Kongsvinger og Skolen er en 1-10 skole med totalt 82 elever, 

hvorav 19 elever går på trinnene 8-10.  

Må se på hvordan 

parkering og buss kan 

løses bedre enn i dag, 

bør klare dette innenfor 

arealet som er satt av i 

kommuneplanen. 

3.2.3.8.2 Austmarka 

barnehage 

Austmarka barnehage 

ligger 2,5 mil sørøst for 

Kongsvinger. 

Barnehagen er en 

foreldreeiet privat 

barnehage med 28 

barn. 

Den private 

barnehagen kan tilbys areal for leie i Austmarka skole. Dette vil frigjøre arealer på Austbo, hvis 

det blir behov for flere 

institusjonsplasser.  

Anbefaling: Gjeldende arealformål 

bør videreføres uendret. 
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3.2.3.9 Finnskogen Montessoriskole 

Finnskogen Montessoriskole er en privat barneskole som ligger på Lundersæter, 25 nordøst for 

Kongsvinger. Skolen har 64 elever fra 1.-7. klasse. 

Parkeringsarealer i Skolevegen er ok. 

 

Anbefaling:  Arealformålet i gjeldede plan bør videreføres uendret. 
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3.2.3.10 NTG -U 

NTG-U er en privat ungdomsskole med 64 elever fordelt på 8.-10. trinn. Skolen ligger i sentrum 

av Kongsvinger. Parkeringskapasiteten er god. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefaling: Gjeldende formålet må videreføres og formålsgrensa må følge reguleringsplan selv 

om bygget berører friområdet. Dette kommer av at det er gjennomført en dispensasjon for 

nybygget.   
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3.2.3.11 Sentrum videregående skole 

Sentrum videregående 

skolen er en skolen med 600 

elever. Hvis det skulle være 

behov for en utvidelse av 

skolebygget så er det 

mulighet for det innenfor 

skolens areal, nord for 

skolen. 

Skolen har både parkering i 

kjeller og på sørsiden av 

skolebygget.  

Anbefaling: Gjeldende arealbruk videreføres.  
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3.2.3.11.1 Øvrebyen videregående skole 

Øvrebyen videregående skole har 450 elever og ligger like ved Vinger kirke. 

Parkeringssituasjonen er uoversiktlig med 

tanke på kollektivtransport, parkering til 

besøkende til kirken, skolen, etc. Ved 

begravelser blir det fort kaos. Kirkevergen 

anbefaler kommunen å gjøre Kirkebakken 

enveiskjørt. Kommunen og Statens 

vegvesen er nå i gang med å se på nye 

løsninger for plassen og 

avkjøringsproblematikken. 

Anbefaling: Arealbruken videreføres 

uendret. 
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4 Grav og urnelunder og kirkebygg 

4.1 Vinger kirke 

Kirken er hovedkirken i Vinger og står i dag ved Øvrebyen langs Vestre Solørveg. Den er en 

hvitmalt korskirke i tre med et løk-kuppelformet 

klokketårn fra 1855. Før 1855 var kirken brunrød. Kirken 

er korsformet og har ca. 450 sitteplasser. I tilknytning til 

kirken er det bygget et krematorium med urnelund. 

Plassen foran kirken var lenge ekserserplass, men er nå 

parkeringsplass for de som skal besøke kirken eller 

kirkegården.  

Det er ikke muligheter for å øke kapasiteten pga. den 

omkringliggende bebyggelsen. Det betyr at hovedtyngden 

av nye gravplasser må ivaretas på Holt gravlund. 

1. Krematoriet 

2. Parkering  

3. Urnelund 

4. Gravplass for kister, ca. 100 plasser 

5. Holt gravlund 

6. Minnelund (400 plasser) 

7. En mulig utvidelse av gravlunden for å gjøre plass til et sermonirom 

8. Reguleringsplan for Holt gravlund 

1 

3 
4 

2 

5 

6 

7 

8 
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Grunnforholdene på Holt gravlund er ifølge kirkevergen dårlige. Det gjør at 

dekomposteringstiden må være lengre her (30 år) enn andre gravlunder med bedre 

grunnforhold (20 år). Kirkevergen har også gitt uttrykk for at det er behov for et seremonirom 

som bør plasseres opp mot Putterastien og som vil kreve en justering av grenser. Området 6 

som skal være minnelund er plassert pga. grunnforholdene der hvor sermonirommet i 

utgangpunktet skulle være.  

Anbefaling: Det er behov for å justere grensen opp mot Puttarastien for å få plass til et 

sermonirom.  
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4.2 Roverud 

Arealformålet bør videreføres uendret. Ingen behov er rapport inn. 
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4.3 Austmarka 

Austmarka kirke har ikke behov for mer areal til gravplass. Det gjør at gjeldende arealformål bør 

innskrenkes.  

Parkeringen til kirken som ligger vest for kirken 

forelås utvidet med 1400 kvadratmeter – dette 

for å øke kapasiteten – ifølge Austmarka 

utvikling og kirkevergen er det behov for 

tilsammen 100 plasser.   
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4.4 Brandval kirke 

Brandval kirke ligger sentralt på Brandval og gjeldene arealformål bør ifølge kirkevergen 

videreføres. Vil dekke behovet.  

4.5 St. Clara katolske menighet 

Adressen er Heggebærvegen 2 og er en katolsk kirke. Gjeldene arealformål dekker behovet og 

bør videreføres ifølge administrerende prest. Behov for utvidelse av parkingsplassen inn mot 

menighetshuset, men det dekkes innenfor gjeldende formål. 
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4.6 Rikets sal 

 

Rikets sal eies av Jehovas Vitner og er lokalisert i Kongevegen 94. Gjeldende formål skal 

videreføres.  

4.7 Lundersæter kirke 

Arealformålet bør videreføres 

uendret. Ingen behov er rapport 

inn. 
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5 Aktivitetsområder - Idrettsanlegg 
Arealkategorien aktivitetsområder inneholder ulike formål. Her ligger bl.a. idrettsanlegg, 

golfbane, hestesportsanlegg, skytebaner og camping.  

I dette kapitlet omhandles ikke skytebaner og camping.    

5.1 Gjemselund 

I formannskapssak 108/18 vedtok formannskapet følgende  

3. Gjemselund blir breddefotballens hovedarena med 

banefasiliteter vest for Bane 1. Området anbefales avsatt til 

aktivitetsområde i kommuneplanens arealdel. 

 

Dette må følges opp i areadelen slik at det gis formål 

idrett 

I den politiske saken står det: 

«Kongsvinger har i mange år vært en «fotballby» og KIL 

Toppfotball sammen med Gjemselund er en viktig del av 

bybildet. Selv om det over mange år er gjennomført store investeringer tilknyttet området er det liten 

tvil om at det fremdeles er et behov for å utvikle stadion videre.   

Gjennom både Kongsvinger2050 prosjektet og pågående revidering av kommuneplanens arealdel er 

det kommet innspill fra idretten om at Gjemselund bør være et aktivitetsområde også i fremtiden, og 

ikke kun næring og boliger slik det nå er regulert. Fortetting er viktig og det er mange 

fortettingsprosjekter som er i startfasen, men det er også viktig at det er gode og sentrale 

aktivitetsområder.  

Kongsvinger kommune har mange store investeringer i årene som kommer og det er lite økonomisk 

handlingsrom for å utvikle Gjemselund alene, men i samspill med private aktører vil det foreligge 

noen muligheter. Når det nå er kommet et reelt ønske om å samarbeide rundt utviklingen av 

Gjemselund er dette et prosjekt kommunen bør være med på å utrede videre.   

Forutsetningene prosjektgruppen har anbefalt er viktige prinsipielle beslutninger som vil gi tydelige 

rammer for gjennomføring av prosjektet. Rådmannen er enig i at det ikke vil være realisme i 

prosjektet dersom tidligere investeringer på Gjemselund bygges inn i et nytt prosjekt.  

For Kongsvinger kommune er det viktig at alle usikkerheter rundt prosjektet er avklart før et 

eventuelt salg av tomtearealer er aktuelt og det må synliggjøres hvilken rolle Kongsvinger kommune 

skal ha i prosjektet. Selv i et samarbeidsprosjekt er det en risiko for at kommunens fremtidige drifts- 

og kapitalkostnader vil øke når området utvikles.»   

En konsekvens av denne politiske saken er at bane 2 kan selges til boligformål og det gjør at 

arealet må bli boligformål. 

2 

3 
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5.2 Skansesletta, friidrettsbanen, tennis og Gråsand 

Aktivitetsområdet er på ca. 187 daa– ikke 

regulert. Området ligger nordøst for KUSK 

og strekker seg helt ut til Gråsand. Her 

finnes gressletter og grusbaner, hvor det 

sparkes mye fotball, tennisbaner, 

friidrettsbane, strandpromenade og 

badestrender.  

Området ligger midt  i byen og dagens 

bruk bør videreføres i neste planperiode. 

Området egner seg meget godt til mange 

ulike aktiviteter. Området er flomutsatt og 

det gjør at all aktivitet må være forberedt 

på dette. 

Det bør utarbeides en helhetlig plan for 

området for det er viktig å ta vare på 

Tråstad skanse og strandpromenaden. I 

tillegg er det viktig å organisere og måle 

opp gresslettene slik at arealet blir 

maksimalt utnyttet. 

Atkomsten til området går via KUSK og 

via vegen forbi krematoriet, samt via 

vegene som tar av fra Vestre Solørveg ved  

Nord-Tråstad og Glåmlia. 

Parkeringskapasiteten ved Gråsand og 

tennisbanen er bra. Løsningen ved nedre 

del av kirkegården er i konflikt med 

besøkende til kirkegården. 

Anbefaling: Området fra og med 

aktivitetsparken ved KUSK via 

friidrettsbanene til og med Skansesletta 

bør få idrettformål. Videre bør 

strandpromenaden få formål aktivitet. 
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Det planlegges å sette istand en en løype for terrengsykling like ved tennisbanne, se kartet. Det 

innebærer lett rydding av områdene langs løypa. For å få en løype med utfordringer for mer 

øvede syklister vil det bli nødvendig med oppbygging av enkelte elementer i stien/løypa, 

tilførsel av singel, utbedring av klopper/ bruer over enkelte bløte partier, eventuelt også noe 

gravearbeid for å tilrettelegge ytterligere for flere brukergrupper. Planen er under utarbeidelse 

og arealet ligger i LNF. Dette er et område som skal kunne brukes av folk i alle aldre, og alle 

ferdighetsnivåer, i og utenfor organisert idrett. 

Nasjonale Festningsverk er positive til alternativ bruk av arealet på 80-100 dekar som i dag er 

uregulert, til bruk for landbruk, natur og friluftsområde. De ønsker en bekreftelse på at 

Kongsvinger kommune stiller seg positiv til planene. Glåmdal Sykkelklubb ber derfor om en slik 

bekreftelse fra Kongsvinger Kommune før vi går videre med avtaler med Norske 

Festningsverker/Forsvarsbygg og videre planleggingsarbeider. GSK ønsker å gi et tilbud til barn 

og unge enten de vil være med på kun å sykle eller har ambisjoner om å være med på å 

konkurrere.  En bikepark/rundbane er en trygg arena for dette.  I tillegg vil området være 

tilgjengelig for skolene i området.  Dette er et glimrende tilbud til kroppsøvingsfaget ved 

ungdomsskolen og NTG vil fra neste år etablere en egen linje for terrengsykling. Sykling er 

tilgjengelig for folk flest, dette er folkehelse i praksis. Banen vil føre til økt synliggjøring av 

Strandpromenaden og mulighetene for fysisk aktivitet for enkeltpersoner, lag, foreninger og 

familier i forbindelse med denne.  

Anbefaling: Den generelle fremkommeligheten for allmennheten må bli i ivaretatt. Større 

terrengendringer og tiltak som ikke er irreversible er ikke ønskelig, med tanke på eventuelle 

kulturminneundersøkelse. Løypa bør ligge innenfor formålet LNF- ikke et aktivitetsområde.   
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5.3 Holtbergbakken 

Aktivitetsområdet er de tidligere traseene samt et tilleggsareal som kan egner seg for parkering 

og atkomst.  

Aktivitetsområdet må ligge 

inne i arealdelen fordi anlegget 

i sin tid fikk 

tippemidler/spillemidler med 

en bindingstid på 40 år.  

Arealet er ca. 224 daa og 

består av skog med både 

meget høy, høy og lav bonitet. 

Arealet er noe utvidet i forhold 

til det som lå inne i tidligere 

planer. Dette kommer av at det 

er viktig å legge til rette for 

plass til bl.a. parkering. 

Atkomsten til området er god og området ligger innenfor bybussruten.  

Det foreligger planer for området og fremdriftsplanen strekker seg over fire år og er delt opp i 

fire deler; ett forprosjekt, sykkelpark, klatrepark og snøpark med snowboard/slalåm og ake 

muligheter. I prioritert rekkefølge ønsker initiativtakerne følgende inn i aktivitetsparken:   

 Sykkelpark bestående av pumptrack, stiløyper og downhill sykkelløyper - både 

familievennlige og noe mer utfordrende 

 Klatrepark etter Høyt og Lavt konseptet 

 Snøpark og ake bakke bestående av kjelkebakke med kjelker laget for å ta heis, snø park for 

snowboard og ski, samt ordinær liten slalåmbakke 

Anbefaling: Videreføre gjeldende arealbruk. 

5.4 Sæter skianlegg 

Rulleskibanen må legges inn som idrettsanlegg. 

5.5 Vinger roklubb 

Arealformålet bør videreføres som idrettsanlegg 

5.6 Travbanen og Hov ridesenter 

Områdene bør videreføres som idrettsanlegg. 

5.7 Golfbanen 

Arealformålet bør videreføres som kombinasjon aktivitets- og idrettsområde.   
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5.8 Idrettsanleggene i tettstedene 

5.8.1 Brandval 

Gjeldende arealbruk bør videreføres som idrettsanlegg og avgrensningen må følge ortofoto. 

5.8.2 Roverud 

Her ligger idrettsbanen innenfor friområdet og anbefalingen er at dette videreføres 

5.8.3 Austmarka 

Gjeldende arealbruk bør videreføres som idrettsanlegg med samme avgrensning. 

5.8.4 Lundersæter 

Gjeldende arealbruk bør videreføres som idrettsanlegg med samme avgrensning. 

  


