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1 SAMMENDRAG 
Planområdet er lokalisert inntil Vingersjøvegen, umiddelbart øst for Kongsvinger sentrum. Området drar i stor 
grad nytte av dagens relativt gode og korte adkomstmulighet til området. Beliggenheten gir samtidig muligheter 
for god skjerming av det omfattende anlegget, slik at det i liten grad vil påvirke bybildet og fjernvirkninger. 
    
I nyere tid har området i all hovedsak vært benyttet som jordbruksareal. De siste årene har ikke 
landbruksarealene blitt intensivt utnyttet. 
 
Planen tilrettelegger for utbygging av nytt og større fjernvarmeanlegg som vil betjene betydelige deler av 
Kongsvinger kommune. Eventuell etablering av anlegg knyttet til fjernvarmeanlegget, vil senere 
konsesjonsbehandles av NVE, og ikke følge prosedyrer for ordinære byggesaker.  
 

2 BAKGRUNN 
 
2.1 Hensikten med planen 
Planens hensikt er å tilrettelegge for etablering av et større fjernvarmeanlegg, i regi av Eidsiva Energi, med 
tilhørende nødvendig infrastruktur – samt sikre forutsigbare vilkår for øvrige brukere av området. 
  
2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
Forslagstiller: Eidsiva Energi AS 
Plankonsulent: Arkitektlaget AS 
 
2.3 Berørte eiendommer 
Eiendommer helt eller delvis innenfor planområdet: 
Gnr. 26 / bnr. 5  
Gnr. 26 / bnr. 206  
 
Tilstøtende og berørte eiendommer utenfor planområdet: 
 
Gnr. 26 / bnr. 1 
Gnr. 26 / bnr. 5  
Gnr. 26 / bnr. 38 
Gnr. 26 / bnr. 44 
Gnr. 26 / bnr. 63 
Gnr. 26 / bnr. 283 
Gnr. 26 / bnr. 206  
Gnr. 72 / bnr. 209 
Gnr. 177 / bnr. 1 
 
Planområdets avgrensing mot øst sammenfaller med eiendomsgrense mellom g.nr: 26 / b.nr: 5 og  g.nr: 26 / 
b.nr: 1. Denne eiendomsgrensen er usikker, og vil bli oppmålt i forbindelse med reguleringsprosessen – og før 
planen eventuelt blir vedtatt. 
 
2.4 Plandokumenter 
Planbeskrivelse   Arkitektlaget AS,   datert 25/5-19 
Reguleringsbestemmelser  Arkitektlaget AS,   datert 25/5-19 
Plankart i M 1:1000  Arkitektlaget AS,   datert 25/5-19 
Illustrasjonsplan   Arkitektlaget AS,   datert 25/5-18 
Illustrasjoner av fjernvirkning Arkitektlaget AS,   datert 27/5-19 
Geoteknisk rapport  Løvlien Georåd AS,  datert 21/3-19 
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2.5 Krav om konsekvensutredning 
Dette tiltaket er utredningspliktig direkte etter § 7 i Forskrift om konsekvensutredninger. 
 
§ 7. Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding 
 

a) Tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven 
b) Planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og som vedtas 

av et departement 
 

Biovarmeanlegget er omfattet av pkt. 3a) i vedlegg II (industrianlegg for produksjon av elektrisk energi, damp og 
varmtvann som krever konsesjon etter energiloven). 
Konsesjonsutredningen vil formelt være knyttet opp mot konsesjonsbehandlingen etter energiloven, og NVE er 
ansvarlig myndighet, jf. Pkt. 3a) i vedlegg II. 
 
2.6 Begrunnelse for plassering av fjernvarmesentral 
Den nye varmesentralen er tenkt å være hovedsentral i fjernvarmesystemet på Kongsvinger. Den skal ta 
hovedlasten fra den står ferdig. Den vil også bli det naturlige stedet å utvikle produksjonen også videre når 
fjernvarmesystemet på Kongsvinger utvikler seg. Det er derfor viktig å ha denne plassert der Eidsiva kan levere 
ut på nettet hele effekten som fjernvarmesystemet trenger. For å få til dette må fjernvarmen inn på den store 
ledningen som går delvis på sør og delvis på nord siden av byen og som krysser elven, som angitt på tegning 
under. 
 

 
 
Fjernvarmeanlegget i Kongsvinger, bestående av fjernvarmenett og varmesentraler, har blitt bygget ut gjennom 
mange år og leverer varme til de fleste sentrale institusjoner og bygårder i byen. Ved etablering av en ny 
varmesentral må denne lokaliseres slik at sentralen passer inn i eksisterende fjernvarmeanlegg med tanke på 
forsyningssikkerhet, hydrauliske forhold og overføringskapasitet i ulike deler av fjernvarmenettet. Ett annet 
forhold som påvirker plassering av sentralen, er behov for utvendig lagring av biomasse i overgangsperioder for 
driftsfasen.  
 
2.6.1 Kriterier for valg av tomt 
Nærhet til infrastruktur: Fjernvarme er av natur "urban", og bygging av infrastruktur, spesielt grove rør for å få 
frem energien fra en varmesentral er svært kostbart. Unødvendige rørtraseer medfører også større varmetap og 
unødig bruk av energi til å pumpe vann rundt i rørene. 
  
Plass for utvidelse/utvikling: En ny varmesentral basert på flis har behov for plass til å kunne utvikles over tid. 
Dette krever plass til utvidelse, endring av prosessen osv.  
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Nøytral framtoning i landskapet: En varmesentral basert på forbrenning av fastbrensel har av natur mange 
tekniske installasjoner som bestemmer utforming av anlegget. Det er derfor ønskelig at anlegget enten kan 
plasseres i et industriområde eller på en måte som muliggjør et lite skjemmende anlegg. 
  
Avstand til naboer: Om mulig ønskes litt avstand til naboer da aktiviteten av sin natur medfører noe transport og 
annen fysisk aktivitet som kan medføre noe støy og støv. 
  
Byggbar tomt: Tomten bør være mest mulig flat eller ha en utforming der man kan etablere en god logistikk av 
brensel inn på tomta og videre inn i anlegget på en rasjonell måte. 
 
2.6.2 Metodikk for vurdering av aktuelle områder 
Basert på eksisterende fjernvarmenett, dimensjoner i nettet og avstand til dette er alternative plasseringer av 
varmesentral både avgrenset og begrenset. Allerede bebygde områder er også utelukket. Deretter er det 
utelukket områder som ligger i bykjernen, på grunn av arealbehov og trafikkavvikling. Det er også utelukket 
områder umiddelbart i nærheten av boligfelt og andre områder av lite industriell karakter.  
 
Etter at de vesentligste kriteriene er anvendt er det gjort en evaluering av de resterende alternativene 
 
2.6.3 Alternative byggeområder 
Under følger oppsummeringer fra Eidsiva bioenergis tidlige tomtevurderinger: 
 
Norsenga / Statoil tomta: 
Avstand til f.varmenett + Kort avstand  
Annen infrastruktur: +  Kort avstand 
Mulighet for utvidelse: -  Liten plass for utvidelse. Arealene blir for små for anlegget som skal bygges,   

ligger for nære jernbanen. 
Arealbruk:  - Dette er et etablert industriområde der bygningsmassen til varmesentralen  

ville kunne arkitektonisk passe inn. Området er imidlertid regulert til 
næringsformål. 

Andre forhold:  - Fremtidige planer for området ved evn flytting av tømmerterminal er ikke  
kjent, og vi har ikke funnet tilgjengelige tomter.  

    - Usikkerhet knyttet til utvikling av jernbanearealer. 
 
Rasta sør: 
Avstand til f.varmenett - Lang avstand/ingen fjernvarmeinfrastruktur.. En plassering her vil medføre ny  

fjernvarmeledning til Vingersjøvegen og tilhørende høye kostnader.  
Annen infrastruktur: +  Kort avstand 
Mulighet for utvidelse: +  God plass for utvidelse 
Arealbruk:  + Eksisterende industriområde.  
Andre forhold:  - Kort avstand til boligbebyggelse   
   
SIVA: 
Avstand til f.varmenett - Lang avstand.  Det er fjernvarmeledninger på SIVA, men denne har ikke  

nødvendig dimensjon, så det må eventuelt bygges ny ledning til bykjernen 
med tilhørende høye kostnader. 

Annen infrastruktur: +  Kort avstand 
Mulighet for utvidelse: +  God plass for utvidelse 
Arealbruk:  + Eksisterende industriområde.  
Andre forhold:  - Langt til bykjernen.  
 
Langeland: 
Avstand til f.varmenett - Lang avstand.  Det er fjernvarmeledninger til Langeland, men denne har ikke  

nødvendig dimensjon, så det må eventuelt bygges ny ledning gjennom 
bykjernen til Tråstad med tilhørende høye kostnader. 

Annen infrastruktur: +  Kort avstand 
Mulighet for utvidelse: -  Etablert industriområde med få store ledige tomtearealer. 
Arealbruk:  + Eksisterende industriområde.  
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Andre forhold:  - Kort avstand til boligbebyggelse  
  
Tråstad: 
Avstand til f.varmenett + Kort avstand.  
Annen infrastruktur: -  Lang avstand. 
Mulighet for utvidelse: -  Begrenset. Etablerte boligområder, og offentlige friluftsområder.  
Arealbruk:  - Bolig- og friluftsområder med verneinteresser  
Andre forhold:  - Adkomst via boligbebyggelse. Uheldige fjernvirkninger fra sikt mot byen og  

festningen fra øst og nord. 
 
Vingersjøvegen:  
Avstand til f.varmenett + Kort avstand.  
Annen infrastruktur: +  Kort avstand. Begrenset med VA-anlegg i området. Må utbygges i forbindelse  

med oppgradering av veiforbindelse. 
Mulighet for utvidelse: +  God. Omgitt lite produktive land- og skogbruksområder. Ingen/få andre  

virksomheter i nærheten.   
Arealbruk:  -/+ LNF-området i gjeldende kommuneplan. Gjeldende forslag til ny  

kommuneplan åpner imidlertid for annen bruk/formål.   
Andre forhold:  + Lang avstand til boligbebyggelse. Eksisterende topografi og vegetasjon bidrar  

til god skjerming, og hindrer uheldige fjernvirkninger.  
  
I forbindelse med lokalisering langs Vingersjøvegen har det også vært vurdert å plassere anlegget nærmere den 
eksisterende bebyggelsen mot Kongevegen. Dette ville kunne ha skånet dagens landbruksarealer. Denne 
plasseringen ville imidlertid forutsatt omfattende inngrep med store skjæringer inn i landskapet. Samtidig vil 
mulighet for skjerming av anlegget blitt vesentlig mindre.  

 
Eidsiva bioenergi ser det som uaktuelt å utrede ytterligere alternative plasseringer som ikke er relevant 
plassering for deres anlegg. I møte med Kongsvinger kommune ble det enighet om å benytte plassering langs 
Vingersjøvegen som grunnlag for reguleringsplanarbeidet. 
 
2.6.4 Lukt og støy fra anlegget 
Erfaring fra tilsvarende anlegg (Gjøvik og Elverum) tilsier liten eller ingen fare for sjenerende lukt i forbindelse 
med lagring eller forbrenning. Både anleggene i Elverum og Gjøvik ligger langt mer sentralt i forhold til både 
næring og privatboliger, enn ønsket plassering i Kongsvinger. 
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3 PLANPROSESSEN 
Planprosessen er lagt opp etter Plan- og bygningslovens bestemmelser.  
Fordi planen ikke er i tråd med gjeldende arealdel ble oppstartsaken behandlet politisk av Planutvalget. Etter 
dette ble det avholdt oppstartsmøte med Kongsvinger kommune hvor relevante opplysninger er gitt og tema 
som må belyses i løpet av planprosessen drøftet.  
 
Reguleringsplanen utarbeides som en detaljregulering.  
 
Planforslaget oversendes Kongsvinger kommune for 1. gangs behandling, og ved aksept av fremmet forslag, 
legger kommunen det behandlede forslaget ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Etter endt høring vurderes innkomne merknader og plandokumentet bearbeides før 2. gangs behandling i 
Planutvalget. Endelig vedtak skjer deretter i kommunestyret i Kongsvinger. 
 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort ved annonse i Glåmdalen i slutten av oktober med frist for innspill 9/10-
18. Samtidig ble det sendt ut nabovarsel og brev til offentlige organer i henhold til varslingsliste fra Kongsvinger 
kommune. 
 
På Plandialog via Kongsvinger kommunes hjemmesider er nødvendige dokumenter lagt ut slik at alle interesserte 
har kunnet finne frem til relevant informasjon om plansaken. 
 
Kommunens administrasjon har blitt holdt løpende orientert om utviklingen i planarbeidet, og flere møter er 
avholdt. 
 
3.2 Innkomne merknader i innspillsfasen 
Ved varslingsfristens utløp var det mottatt 8 innspill/merknader. Oppsummert: 

 
3.2.1 Eidsiva Nett AS           
Eidsiva Nett (EN) har eksisterende anlegg i planområdet. En 66 kV høyspentlinje krysser Vingersjøvegen i 
området og det ligger en transformatorstasjon 66 kV/22 kV på naboeiendommen gnr. 26 / bnr. 206. Det er også 
høyspentlinjer 22 kV, høyspentkabler 22 kV, lavspent og rør-anlegg i området. Dette gjelder hovedsakelig fra 
krysset Kongevegen/Vingersjøvegen og østover langs Vingersjøvegen. 
 
Når det gjelder eksisterende 66 kV høyspentlinje så har EN fått konsesjon i en gitt trase for å legge denne i kabel. 
Det er også planer om å kable eksisterende 22 kV høyspentlinjer og legge 22 kV høyspentkabler til 
transformatorstasjonen. 
 
Avsender ønsker at høyspentlinjene markeres som fareområder (H370) i planen så lenge de eksisterer. 
Som vist på eksisterende reguleringsplan for området. 
 
Kommentarer: 
Informasjon om eksisterende anlegg tas til etterretning. Anleggene som nevens ligger utenfor planområdet.  
 
3.2.2 Bane NOR            
Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) 
for Kongsvingerbanen. Dette arbeidet er igangsatt nå i 2018. Dette er planlagt ferdigstilt juli 2020. Denne 
utredningen skal se på kapasitetsbehov og utrede strekingens rolle i lokaltrafikken, samt person - og 
godstrafikken i korridoren mellom Oslo og henholdsvis Stockholm, Narvik og Hallsberg/Europa. I denne 
sammenheng vil det kunne bli behov for dobbeltspor på denne strekningen øst for Kongsvinger stasjon. 
Avsender forutsetter at planavgrensningen mot jernbanen ikke endres forhold til varsel. 
 
Avsender informerer om krav til planlegging i nærheten av jernbanen og viser til tilgjengelig informasjon. 
 
Ved videre planarbeid må jernbanen vurderes i ROS-analysen med tanke på sikkerheten for jernbanens anlegg og 
togtrafikk. Dersom det planlagte tiltaket kan gi noen ulemper for jernbanen, må risikoreduserende tiltak 
beskrives og dokumenteres gjennomførbare. 
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Kommentarer: 
Planområdet berører i liten grad arealer som er relevant for jernbanen. Jernbanelovens generelle byggegrense 
på 30m er ikke premissgivende, da byggeområder innenfor planområdet ligger mer enn 30m fra jernbanen. 
 
Det er svært lite sannsynlig at eventuell byggevirksomhet eller drift av nytt fjernvarmeanlegg vil utgjøre fare eller 
risiko for jernbanens anlegg og aktivitet. 
 
Planovergangen, ca. 250m, øst for planområdet (beskrevet ytterligere i punkt 5.7)vil ikke bli berørt av eventuell 
etablering av fjernvarmeanlegg innenfor planområdet.  
 
3.2.3 Fylkesmannen i Hedmark          
Avsender opplyser om at det omsøkte området i hovedsak er avsatt til LNF-område. Området består av 
skogsmark og tidligere dyrket mark og eksisterende fulldyrka mark med svært god jordkvalitet. Fylkesmannen 
etterlyser også forslag til annen plassering av anlegget. Fylkesmannen savner grundig redegjørelse for kriterier 
og alternativer for lokalisering, som vurderer de ulike alternativene og hensynene opp mot hverandre. 
 
Kommentar: 
Utbyggers begrunnelse for denne plasseringen er beskrevet i punkt 2.3 «Begrunnelse for plassering av 
fjernvarmeanlegg». 
 
I kommunens forslag til ny arealdel av kommuneplanen er både planområdet og tilstøtende skogområde i vest 
foreslått som byggeområder (Næringsområde). I tillegg er ytterligere og vesentlig større områder knyttet til 
Vennersberg gård omtalt som interessante utbygingsområder i et langsiktig perspektiv.  
 
3.2.4 Jordvernalliansen           
Jordvernalliansen merker seg at området består i alt vesentlig av dyrket mark. De foreslår at planområdet utvides 
til å gjelde den skogbevokste delen mot vest, evt. at planen trekkes og at det framlegges en ny plassering. 
 
Kommentar: 
Anleggets plassering er beskrevet i punkt 2.3 «Begrunnelse for plassering av fjernvarmeanlegg». Dagens bruk av 
de aktuelle landbruksarealene er redegjort for i punkt 5.2 «Dagens arealbruk i og utenfor planområdet». » 
 
Det framstår ikke som et større samfunnsmessig tap å omdisponere dette arealet til andre samfunnsnyttige 
formål. 
 
3.2.5 Oddveig Torp Dahl og Erik Dahl         
Avsender er nærmeste nabo til det planlagte bioenergianlegget og ønsker at kommunen presiserer 
begrensninger i sine rammer for utbygging av anlegget. Det vises til at avsender driver med sau og gras, samt at 
naboarealer benyttes til beite. Nabo er opptatt av støy og forurensning/ forsøpling fra anlegget. 
De har også foreslått andre plasseringer for anlegget. 
 
Kommentarer: 
Eidsivas erfaring fra andre tilsvarende anlegg har ingen sjenerende hverken støy eller lukt (REF. anlegg Elverum 
og Gjøvik).  
 
Områder som skal bebygges skal ligge over koter 149,3. Dette begrenser fare for at flom skal skade anlegg og 
driftsmidler. Området skal gjerdes inn og sikres ved innkjøring til anlegget. 
For evt. luftforurensing og askeutslipp, så sikres dette ved omfattende renseprosesser som er pålagt for slike 
anlegg. Aske blir lagret i egen silo. 
 
Økning av trafikk og trafikkstøy langs Vingersjøvegen vil også være begrenset. Bortsett fra trafikk av ansatte til og 
fra anlegget, anslås tungtrafikk til ca. 1-2 biler per dag.  
 



 

 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN “201807 – BIOVARMESENTRAL VINGERSJØVEGEN“ 10 

3.2.6 Norges Vassdrag- og energidirektorat        
Generelle kommentarer vedr. flom, erosjon og skred. Henvisning til Plan- og bygningsloven og byggteknisk 
forskrift (TEK 17) som setter tydelige krav på sikkerhet mot flom, erosjon og skred. 
 
Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 
 
Kommentar: 
Ved utarbeidelsen til denne reguleringsplanen blir alle NVE’s innspill ivaretatt. Det vil bli foretatt 
grunnundersøkelser for å fastsette de aktuelle grunnforhold på den aktuelle byggeplassen. Bygningsmassen vil 
bli plassert på en kotehøyde som ligger over en 200-års flom for området. Dette tilsier at deler av byggeområdet 
vil tilføres nye masser i områder med bygingsmasse.  
 
3.2.7 Statens vegvesen           
I planarbeidet må all trafikk som skapes som følge av biovarmesentralen belyses, og det må gjøres en vurdering 
av dette opp mot krysset Vingersjøvegen X fv. 395 Kongevegen. Eventuelle behov for tiltak må tas inn som 
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen. 
 
Det pågår reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelveg langs fv. 395. De to planene må ses i sammenheng, og 
planavgrenseningen for Biovarmesentralplanen må settes mest mulig hensiktsmessig i forhold til gang- og 
sykkelvegplanen. Eventuelt må hele kryssområdet, inkudert frisiktsoner, tas med i det nå varslede 
reguleringsplanen. 
 
Kommentar: 
Det er utarbeidet flere reguleringsplaner i området, med mer eller mindre sammenfallende planavgrensninger. 
Denne planen forholder seg i vest til planavgrensningen til 201108 E16/Rv2 Kongevegen-Tjernsbergveg.  
 
Avkjøringen Kongevegen-Vingersjøvegen har vært gjenstand for vurderinger i flere reguleringsplaner av relativt 
ny dato – senest i forbindelse med Vegvesenets forslag til reguleringsplanen 201802 Fv. 395 Kongevegen, gang- 
og sykkelveg – i 2018.  
 
Trafikale forhold knyttet til adkomst til planområdet og framtidig fjernvarmeanlegg er beskrevet i bl.a. punkt 5.7.  
 
3.2.8 Hedmark fylkeskommune          
Planområdet er i kommuneplanen satt av til LNF-formål. Av landskapshensyn vi plasseringen av byggeområdet 
være uheldig fordi den innebærer å ta hull på et større sammenhengende LNF-område og fragmentere den 
eksakte overgangen mellom byen og landbruksområdet som finnes her i dag. Området anses ikke å være av 
vesentlig betydning for barn og unge eller friluftsliv generelt.  
 
Automatisk fredete kulturminner:  
Det er ikke opplysninger i fylkeskommunens arkiv om automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 
Fylkesdirektøren har derved ingen merknader til planarbeidet vedrørende automatisk fredete kulturminner. Det 
må likevel tas forbehold om eventuelle ikke-registrerte kulturminner, derav kulturminner under markoverflaten. 
Følgende tekst bes derfor innarbeidet i reguleringsplanens fellesbestemmelser:  
«Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er 
kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. 
Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn 
skal straks sendes Hedmark fylkeskommune v/Kulturminneavdelingen, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.» 
 
Kommentar: 
Området er samtidig også helt opp mot områder preget av industri, plasskrevende handel og samferdsel (E16 og 
Grensebanen), spesielt i nord. På nordsiden har Eidsiva allerede etablert en større transformatorstasjon. I det 
nordvestre hjørnet av aktuelt utbygningsområde har Eidsiva Bioenergi allerede etablert et gassbasert 
energianlegg.  
Øvrig begrunnelse for plassering av anlegg er beskrevet i punkt 2.3 «Begrunnelse for plassering av 
fjernvarmeanlegg. 
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Anleggets fjernvirkning er forsøkt belyst av flere illustrasjoner (vedlegg til planbeskrivelsen). 
 
I forslag til ny arealdel til kommuneplan er arealet en del av det som nå er vist som Næringsområde 149 og er et 
sammenhengende næringsområde som kobler seg på eksisterende områder. I samme planforslag er det også 
satt av store areal for utvikling av jernbanetraseer. 
 
Den foreslåtte teksten vedr. kulturminner, vil i all hovedsak bli lagt inn i reguleringsbestemmelsene. 
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
 
4.1 Overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF -område. I nytt forslag til kommunens arealdel er området 
foreslått som Næringsområde (149). 
 

 Kongsvinger kommunes arealdel av kommuneplanen, 2010-21   vedtatt 1/10-09 

 Kongsvinger kommunes arealdel av kommuneplanen, 2019-30  Planforslag 
 
4.1 Reguleringsplaner 
Området er ikke tidligere regulert av detaljplaner. 
 
4.2 Tilstøtende reguleringsplaner 
Følgende eksisterende planer berører planområdet, eller omkringliggende områder: 

 9202  Veg og Biltilsynstasjon på Vennersberg    Vedtatt 28/4-94 

 201108  E16/Rv2 Kongevegen-Tjernsbergveg    Vedtatt 8/10-13 

 201802 Fv. 395 Kongevegen, gang- og sykkelveg   Vedtatt 1/4-19 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
5.1 Beliggenhet 
Planområdet er lokalisert inntil Vingersjøvegen, umiddelbart øst for Kongsvinger sentrum, på sørsiden av 
Glomma. 
Området har adkomst via henholdsvis Kongevegen og Vingersjøvegen. Fra krysset Kongevegen-Vingersjøvegen 
er det kort vei til E16/Rv2s overordnet veinett. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Dagens arealbruk i og utenfor planområdet 
Området framstår i dag som en blanding av jord- og skogbruksarealer, samt arealer tilknyttet Vingersjøvegen og 
Grensebanen (jernbanestrekning mellom Kongsvinger og Sverige).  
 
Eidsiva bioenergi har i nyere tid etablert et mindre gassbasert energiverk i området. Dette er plassert tett til, og 
med adkomst fra Vingersjøvegen 
 
De senere års produksjon av landbruksarealene har vært begrenset, se tabell under.  
 

Dyrkningsår Avling sum  Gjødsling Kommentar 

2012 ingen Ingen pløyd opp og sådd timotei høst 2012 

2013 4 rundballer i 2. slått 40kg/da 18-3-15 Flom i slutten av mai vasket ut gjødsel og la igjen 
"skit" 

2014 ca. 500 kg tørt høy 40kg/da 18-3-15 beitepusset høst 

2015 3 rundballer ikke gjødslet  

2016 ingen ikke gjødslet Beitepusser 

2017 ingen, beite ikke gjødslet beitepusser september 

2018 ca. 1000 kg høy 2 
slått 

2x40kg/da 18-3-15 Gjødslet 29.april - flom 10-15 mai, gjødslet på 
nytt juni 

 
I sør fortsetter landbruksarealene helt opp til blokk- og rekkehusbebyggelsen på Vennersberg. Disse 
landbruksarealene har i nyere tid vært mer noe mer produktive, enn de tilsvarende områdene innenfor 
planområdet.   
 
Umiddelbart nord for planområdet, nord for Vingersjøvegen, har Eidsiva etablert en større transformatorstasjon 
m/ tilhørende infrastruktur.  
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Umiddelbart vest for planområdet er det skogbruksarealer med voksen barskog. Områdene ved krysset 
Kongevegen-Vingersjøvegen er preget av større næringsbebyggelse. 
Øst for planområdet er det hovedsakelig landbruksarealer, samt bolig- og fritidsbebyggelse nærmere 
Vingersjøen. Avstanden til denne bebyggelsen er ca. 200m     
 
Øst for gårdsbebyggelsen på Vennersberg gård er imidlertid et tidligere jorde gjenplantet av bartrær. Dette 
området, sammen med høydeforskjell og avstand (ca. 700m), forhindrer til uheldig visuell innsyn/forringelse 
mellom planområdet og boligområdene i sør.     
 
5.3 Stedets karakter 
Området framstår landlig, til tross for den relativt sentrale plasseringen i forhold til Kongsvinger by.  
 
Skogbruksarealene i vest, samt vegetasjon langs Vingersjøvegen og Grensebanen i nord, skjermer fra øvrig 
bebyggelse og samferdselsarealer. Høydeforskjellen mellom landbruksarealet i øst, og annen eksisterende 
bebyggelse nærmere Kongevegen bidrar også til skjermingen av området. 
 
Nærmeste boligbebyggelse nabo er ca. 200 m unna. 
 
5.4 Landskap 
Planområdet framstår relativt flatt, bortsett fra Vingersjøvegens stigning mot vest. Utenfor planområdet stiger 
terrenget slakt mot sør, og brattere mot vest. I øst og nord flater terrenget ytterligere utover, før det når 
Vingersjøen og Glomma.   
 
I Artdatabanken kart er området kategorisert som «Innlandsslettelandskap under skoggrensen med tett 
bebyggelse og jordbruksdominans», med følgende forklaring: 
 
Områdene hører til hovedtypen innlandsslettelandskap der høydeforskjellene i landskapet i hovedsak er mindre 
enn 50 meter innenfor avstander på 1 km. Områder av typen er innlandssletter/vidder med avstand til kysten 
som er større enn 6 km. Områdene ligger under skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke er dominert 
av vann, vassdrag og våtmarker og evt. jordbruk og bebygde områder, er normalt dekket med skog. Landskapet 
er tydelig preget av intensiv arealbruk med et større tettsted, småby eller fritidsbebyggelse med høy 
bygningstetthet. Jordbruk er den dominerende arealbruken i området.  
 
5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen kjente kulturminner innenfor eller i umiddelbar nærhet av planområdet. 
 
5.6 Naturverdier 
Det er i Artsdatabanken registrert funn av Slørvokssopp i barskogen vest for planområdet. Det er naturlig å anta 
at de nærliggende våtmarksområdene mellom Vingersjøen og Glomma bidrar til et interessant og variert 
artsmangfold i området. 

5.7 Trafikkforhold 
Veiarealene langs Vingersjøvegen i nordre del av planområdet framstår som en bred landevei – anslått bredde 
ca. 5m.  Dagens vei forbi planområdet er uten fast dekke, veilys og veimerking.  
 
Adkomst til Vingersjøvegen er i all hovedsak via krysset Kongevegen-Vingersjøvegen. Dette krysset er relativt 
nylig både anlagt og planlagt endret ved etablering av gang- og sykkelveg/fortau langs Kongevegen iregi av 
Statens vegvesen (nylig vedtatt reguleringsplan). Krysset er opparbeidet med fortau, gatelys, autovern etc. Selv 
om krysset er nyanlagt, er det ikke et forbilledlig eksempel på kryssutforming for blandet trafikk. Spesielt er det 
forhold knyttet til syklende på fortauet langs Kongevegen og vikeplikt for trafikk fra Vingersjøvegen som bør 
vurderes. Det er derimot rimelig å anta at kryssutformingen er tilstrekkelig for større/tyngre kjøretøy, da 
behovet for slik trafikk har vært tilstede i lang tid (utryknings- og driftskjøretøy både til eksisterende 
boligbebyggelse og Statens vegvesenets egne anlegg) og at Statens vegvesen sørger for at forholdne i krysset 
bedres ved etablering av nevnte GS-veg/fortau.  
 
Det fines en mulighet for adkomst til området og Vingersjøvegen ved Felleskjøpet/kornsiloen og via undergang 
under både Solørbanen og Grensebanen. Begge undergangene er av begrenset størrelse og kvalitet. Spesielt 
undergangen under Solørbanen er svært lav og trang, og kun egnet for mindre personbiler.   
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Undergangen under Grensebanen, og til Vingersjøkroken, er ikke egnet for store kjøretøy og møtende trafikk. 
Større kjøretøy til Vingersjøkroken er henvist til en planovergang over Grensebanen ca. 250m øst for 
planområdet. Denne planovergangen er sikret/sperret med grinder på begge sider av jernbanen. Nøkler til 
grindene og bruk av overgangen skjer i dag ved/under tillatelse fra Bane Nor.   
 
Omfang av trafikk langs Vingersjøvegen er generelt svært begrenset, og består i all hovedsak av trafikk generert 
av bolig- og fritidsbebyggelsen øst for planområdet. Trafikkbelastningen ved krysset i Kongevegen er til tider 
større, da det også betjener trafikk til og fra Glåmdal utstyr- og motorhistorisk forening (GUMF) og Statens 
vegvesens anlegg langs Kongevegen.   
 
5.8 Barns interesser 
Området benyttes ikke til hyppig og omfattende virksomhet for barn og unge i dag. Dette er til tross for både 
interessante våtmarksområder mellom Glomma og Vingersjøen, og Kongsvinger roklubbs fasiliteter i 
Vingersjøkroken.  

5.9 Teknisk infrastruktur 
Området har begrenset med offentlig VA-infrastruktur i dag. Nærmeste ledning er ved Eidsivas 
transformatorstasjon nord for Vingersjøvegen. Øvrig offentlig ledningsnett er samlet lags Kongevegen i vest. 
 
Området og eksisterende bebyggelse har nødvendig EL- og teleinfrastruktur. Eidsiva har bl.a. et større 
transformatorstasjon umiddelbart nord for planområdet og Vingersjøvegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.10 Grunnforhold 
I følge kvartærgeologisk kart fra NGU kan det forventes morenemateriale, samt elve- og bekkeavsetninger i 
området. Kart fra NGU tilsier at det kan være muligheter for marin leire i området. 
 
Grunnundersøkelse ble avsluttet i løsmasser, uten kontakt med berg. I følge berggrunnskart kan man likevel 
forvente glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt, samt diorittisk til granittisk gneis og migmatitt i 
dypereliggende sjikt.   
 
Grunnundersøkelser i området konkluderer med at grunnforholdene er tilstrekkelig egnet.  Det ble ikke funnet 
maritim leire, eller leireholdige masser av betydelig omfang. Kvikkleireras o.l. virker derfor usannsynlig. 
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5.11 Støyforhold 
Planområdet ligger utenfor både rød eller gul støysone beregnet av Statens vegvesen. Det er imidlertid støy fra 
Grensebanen i nord, og en mindre del av planområdet ligger i rød sone. Store deler av området vil havne 
innenfor gul sone for jernbanestøy. Punkt 7.6 «Støy» beskriver dette nærmere.  

5.12 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
Natur- og miljø 
Forhold/uønsket hendelse Ja Nei Vurdering 

Er området utsatt for flom? X  Store deler av området overflommes ved en 200 års flom. 

Er området utsatt for flom i elv/bekk, 
herunder lukket bekk? (Kraftig 
nedbør) 

X  En bekk ligger umiddelbart øst for planområdet. Den kan, under særs 
spesielle vilkår, flomme deler av området ved flom.  

Er det fare for utglidning, kvikkleire 
e.l. (er området geoteknisk ustabilt)? 

X   Kart fra NGU tilsier at det kan være muligheter for marin 
leire i området. 

Er det fare for erosjon? X  Dette følger av flomfaren i området 

Er området utsatt for jord-, snø- eller 
steinskred /steinsprang? 

 X Grunnundersøkelse fant ikke vesentlig omfang av leireholdige masser.  

Er området vindutsatt?  X  

Er området støyutsatt? X  Store deler av området liger i gul sone for støy fra Grensebanen. Dette 
er ikke en vedvarende støykilde, men er kun aktuell for forbipasserende 
tog.  

Er det radon i grunnen? 
 

 X Lite sannsynlig, og ikke avmerket i NGUs kartverk. Forekomst av radon 
kan likevel ikke utelukkes  

Er området spesielt utsatt for 
skogbrann? 

 X  

Er det spesiell fare for usikker is? 
(kraftverk, dammer, elver) 

 X  

Er det viktige naturverdier, sårbare 
arter etc.? 

 X Det er gjort funn av Slørvokssopp i barskogen vest for 
planområdet. Det er naturlig å anta at de nærliggende 
våtmarksområdene mellom Vingersjøen og Glomma bidrar til et 
generelt interessant og variert artsmangfold i området, men 
planområdet er ikke en sentral del av disse våtmarksområdene. 

Annet (angi)?     

 

Bruk og tidligere bruk 

Forhold/uønsket hendelse Ja Nei Vurdering 

Er det kulturminner?  X Det er ikke registrert fredete kulturminner i området. 

Er området påvirket/ forurenset fra 
tidligere virksomheter som følger: 

 X  

- avfallsdeponi (forurensing, 
stabilitet)? 

 X  

- massedeponi (byjord, forurensing, 
stabilitet)? 

X  Det er deponert noe masse på landbruksarealet. Dette inneholder bl.a. 
noe knottpapp, metall, tre og tegl. 

- industrivirksomhet, bensinstasjon, 
olje/kjemikalieanlegg, gartneri, e.l.? 

 X  

- militære anlegg?  X  

Annet     

 

Beredskap og ulykkesrisiko 

Forhold Ja Nei Vurdering 

Har nødetater rimelig utrykningstid? X   

Er det tilstrekkelig 
vanntrykk/tilgjengelig slukkevann? 

 X Det er begrenset med offentlig VA-infrastruktur i området. 

Omfatter området spesielt 
brannfarlige anlegg? 

 X  

Vil følgende hendelser som kan 
inntreffe i nærliggende virksomheter 
(industri etc.), utgjøre en risiko?: 

   

- utslipp av giftige gasser/væsker  X  

- utslipp av eksplosjonsfarlige/ 
brennbare gasser/væsker 

 X  
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
Planens hensikt er å tilrettelegge for etablering av et større fjernvarmeanlegg, i regi av Eidsiva Energi, med 
tilhørende nødvendig infrastruktur – samt sikre forutsigbare vilkår for øvrige brukere av området. 
 
Planområdet er ca. 17700m2 
 
6.1.1 Utbygingsformål 
Arealtabell som viser omfang av ulike reguleringsformål: 
 

Formål     Forkortelse Antall  Areal Utnyttelsesgrad 
§12.5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg: 

 1520 Fjernvarmeanlegg   BFA  2 stk  10,9daa 50%BYA 
§12.5 nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur: 

 2011 Kjøreveg     SKV  2 stk  2,5daa 

 2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg   6 stk  1,2daa 

 2082 Parkeringssplasser   SPP  1 stk  0,4daa 
§12.5 nr. 3 Grønnstruktur: 

 3060 Vegetasjonsskjerm   GV  2 stk  4,2daa 
 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
6.2.1 Fjernvarmeanlegg (BFA) 
Området er avsatt til fjernvarmeanlegg, administrasjonsbygg, lager (ute og inne), piper, parkering og annet som 
hører drift av et fjernvarmeanlegg til. Både byggverk og utvendig lager må sikres mot flom.  
 
Nye samfunnskritiske bygninger og installasjoner må tåle 1000-årsflom.  Nye samfunnskritiske installasjoner må 
etableres over kote 150,8moh. Bygninger som representerer store materielle verdier må etableres høyere enn 

149.48moh. Mindre samfunnskritiske bygninger, uteområder og konstruksjoner innenfor byggeområdene 
skal ligge høyere enn kote 149,22moh. Bygninger, uteområder og konstruksjoner innenfor byggeområdene 
som verken er samfunnskritiske eller kostbare, kan etableres lavere enn kote 149,22moh.  
 
Uheldige fjernvirkninger skal unngås, bl.a. ved at større bygningsvolum og høye piper skal etableres nærmest 
høydedraget og barskogen i vest. Samtidig er østre del av eksisterende barskogsområde inkludert i planen og 
avsatt til vegetasjonsskjerm.  
 
6.2.2 Kjøreveg (SKV) 
Områdene er avsatt til kjørearealer langs Vingersjøvegen (SKV-1 - offentlig) og til fjernvarmeanlegget (SKV-2 -
privat).  
 
Bredden på kjørearealet langs SKV-1 er 5m inkl. veiskulder øst for eksisterende transformatorstasjon, og 7m inkl. 
veiskulder vest for transformatorstasjon.  
 
Bredden på kjørearealet langs SKV-2 er 7m inkl. veiskulder. 
 
6.2.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
Arealene er avsatt til opparbeidelse, drift og vedlikehold av kjøreveg-formålene. Bredden er min. 1,5m og kan 
bl.a. benyttes til snøopplag, grøft etc.  
 
6.2.4 Vegetasjonsskjerm 
Områdene er avsatt til ulike grønnstrukturer av flere årsaker, bl.a. for å begrense innsyn inn til fjernvarmeanlegg 
m/ utelager, gi mulighet for større sammenhengende grøntstrukturer, begrense uheldige fjernvirkninger av 
anlegget, samt å gi rom for andre nødvendige funksjoner i grøntstrukturene (adkomstveier, stier, steingjerder 
etc.).    
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6.3 Parkering  
Planbestemmelsene forutsetter 2 biloppstillingsplasser per ansatt, hvorav minst 5% og min. 1 plass skal være 
tilpasset bevegelseshemmede.  Øvrig nødvendig parkering til anlegget må eier av anlegget avsette plass til selv, 
innenfor formålsgrensene til BFA.  

6.4 Arkitektonisk virkning  
Det gis bestemmelser om byggenes helhetsvirkning, form og materialvalg. Byggene skal i hovedsak ha 
neddempede farger. Mindre bygningsdeler kan fargesettes med sterkere farger. 

For å begrense uheldige fjernvirkninger må høyere bygningsvolum og piper etableres nærmest høydedraget og 
vegetasjonsskjermen i vest. 

6.5 Byggegrenser 
Byggeområdets byggegrenser er sammenfallende med byggeområdets formålsgrenser mot Vingersjøvegen. Mot 
Vingersjøvegen innebærer dette en byggegrense på 15m fra senter vei.  
 
Jernbanelovens krav til byggegrense fra spormidte berører ikke planens byggeområder. 

 
6.6 Tilknytning til infrastruktur 
Det er svært begrenset med offentlig VA-nett i nærheten av planområdet. Det må påregnes tilkobling til 
eksisterende VA-ledninger ved Kongevegen, i forbindelse med etablering av fjernvarmeanlegget og utbedrelser 
av Vingersjøvegen. Alle virksomheter skal knytte seg til det offentlige vann- og avløpssystemet i området. 

Løsninger for håndtering overflatevann innenfor planområdet skal godkjennes av GIVAS eller tilsvarende 
myndighet.   

Behov for el-, tele og dataforsyning, må vurderes nærmere i anledning etablering av bygningsmasse knyttet til 
fjernvarmeanlegg. Nytt fordelingsnett for strømforsyning og tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal legges som 
jordkabler i felles grøft. Ledninger for fjernvarme kan legges i egen trase. 
 
6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreatkomst 
Adkomst til området skjer i all hovedsak fra vest via Vingersjøvegen. Tilkobling til øvrig og overordnet veinett 
skjer i krysset Kongevegen-Vingersjøvegen.  

I unntakssituasjoner kan kjørevei og undergang under Solørbanen ved Norsenga benyttes for mindre kjøretøy.  

Vingersjøvegen skal behandles som en Øvrig lokalvei (L2), og utforming skal invitere til lav fart.  

Denne plasseringen tilsvarer omtrent også koten for flomsikring (151m.o.h.).  

6.7.2 Utforming av frisiktsoner 
Frisiktsoner for nye avkjøringer, bl.a. SKV2, skal utformes i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og 
gateutforming. Stoppsikt (L1) er 45m. På grunn av Vingersjøvegens stigningsforhold settes avkjørselens øyepunkt 
(L2) til 6m. 
 
6.7.3 Utforming av interne veger 
Adkomstveier fra Vingersjøen til skogbruks- og landbruksarealer sør for planområdet kan etableres etter behov i 
områder avsatt til vegetasjonsskjermer. Etablering av disse veiene skal imidlertid ikke forringe 
vegetasjonsskjermenes øvrige funksjoner vesentlig.  

6.7.5 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
Atkomstveier, foruten Vingersjøveien, skal være i privat eie. Privatrettslige avtaler for bl.a. fordeling kostnader 
ved opparbeidelse og skjøtsel utarbeides ved hver virksomhetsetablering. 

6.8 Kulturminner 
Det er ingen kjente automatisk fredete eller andre fredete kulturminner innenfor planområdet. I sørvestre del av 
planområdet finnes det en eldre steinmur som skal ivaretas.  

Eventuelle funn av kulturminner i marken, skal varsles i henhold til Kulturminneloven. 
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6.10 Renovasjon 
Hver enkelt virksomhet skal etablere beholdere og containere for renovasjon. Dette skal bygges inn med god, 
ryddig estetisk utforming for å hindre forsøpling og innsyn. Renovasjonsbiler må ha kjøreatkomst til 
beholdere/containere. 

  



 

 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN “201807 – BIOVARMESENTRAL VINGERSJØVEGEN“ 20 

7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 
7.1 Overordnede planer 
Planforslaget er ikke i henhold til gjeldende kommuneplans arealdel hvor området er avsatt til LNF-formål. 
Planforslaget er imidlertid i henhold til gjeldende forslag til revisjon av kommuneplanens arealdel, hvor 
planområdet m/ tilstøtende områder i vest er avsatt til næringsformål.   

7.2 Landskap/stedets karakter/estetikk 
Planforslaget ønsker i hovedsak å opprettholde, samt å dra nytte av områdets rolige og landlige karakter. Dette 
til tross for nødvendig «urbanisering» av Vingersjøvegen – fram til innkjøring til fjernvarmeanlegget. 

Planforslagets avstand til annen bebyggelse og innslag av vegetasjonsskjermer forsøker å ivareta anleggets 
behov for begrenset innsyn, samt offentlighetens ønske om unngå uheldige fjernvirkninger.  

Planen forsøker også å unngå unødige og store terrenginngrep. Det vil likevel bli behov for vesentlige 
terrengarbeider knyttet til sikring av området og bygningsmasse mot flomfare. 

For å unngå uheldige fjernvirkninger forsøker planbestemmelsene å styre større/høyere bygningsvolumer og 
piper nærmest høydedraget og den eksisterende vegetasjonsskjermen i vest. 

7.3 Grunnvann, vassdrag og avrenning 
Grunnvannsnivået i planområdet vil på grunn av nærheten til Glomma og massene i grunnen stort sett følge 
svingningene i vannstanden til Glomma. Det er uaktuelt å foreta større inngrep i grunnen som kan påvirke dette. 

Nærliggende vassdrag, Glomma og Vingersjøen, vil ikke bli direkte berørt av arealer som reguleres til bebyggelse.  

Terrenget i planområdet har en høyde som tilsier at det må etableres tiltak mot flom.  
 
Nye samfunnskritiske bygninger og installasjoner må tåle 1000-årsflom.  Nye samfunnskritiske installasjoner må 
etableres over kote 150,8moh. Bygninger som representerer store materielle verdier må etableres høyere enn 

149.48moh. Mindre samfunnskritiske bygninger, uteområder og konstruksjoner innenfor byggeområdene 
skal ligge høyere enn kote 149,22moh. Bygninger, uteområder og konstruksjoner innenfor byggeområdene 
som verken er samfunnskritiske eller kostbare, kan etableres lavere enn kote 149,22moh.  
 
7.4 Naturmangfold 
I henhold til Naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut fra prinsippene i lovens §§ 8-12. Under følger 
redegjørelse for hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt. 
Området er vurdert ut fra kjent kunnskap hentet fra Naturbase, Norsk rødliste og kommunens egen kartlegging 
av viktige naturtyper. Ytterligere grunnlag er mottatt i innspill etter varsel om oppstart.  
  
Nordøst for planområdet og nord for Grensebanen finnes interessante våtmark- og beitemarksområder med rikt 
artsmangfold. Planforslaget skal ikke innebære endringer for disse områdene.  
 
I barskogområdet vest for planområdet er det gjort funn av bl.a. Slørvokssopp (ansett som sårbar art). 
Planforslaget forsøker å ivareta vekstvilkår for bl.a. denne arten ved regulering av området som en varig 
grøntstruktur – Vegetasjonsskjerm. 
 
7.5 Trafikkforhold 
Etablering av et større fjernvarmeanlegg vil generere noe mer trafikk til området. Økningen av trafikkomfanget 
vil imidlertid være beskjeden. I tillegg til persontrafikk av ansatte til og fra anlegget, er omfang av økt tungtrafikk 
anslått til å være ca. 1-2 biler per dag i snitt gjennom et år. Denne trafikken vil i svært liten grad berøre annen 
eksisterende bebyggelse i området, da denne bebyggelsen ligger vesentlig lengre øst.   

Økt trafikks karakter og omfang er ikke av en slik art, at det innebærer behov for større breddeutvidelser av 
dagens veiforbindelser. Planforslaget innebærer imidlertid en urbanisering av de delene av Vingersjøvegen 
mellom Kongevegen og innkjøring til fjernvarmeanlegget. 

Krysset Kongevegen og Vingersjøvegen representerer allerede i dag en viss ulykkesrisiko. Dette skyldes lite eller 
dårlig avklarte forhold mellom myke trafikanter langs Kongevegens fortau og krysningspunktet med 
Vingersjøvegen.  Selv om sannsynlig økningen av trafikk i krysset er begrenset, vil naturligvis ulykkesrisikoen øke 
p.g.a. etablering av fjernvarmeanlegget.  
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Nok en ny regulering av krysset vil derimot ikke endre forholdene vesentlig, og planområder omfatter derfor ikke 
arealene i nærheten av krysset. Det forutsettes at Statens vegvesen utbedrer krysset tilfredsstillende ved 
etablering av gang- og sykkelveg/fortau langs Kongevegen.    

7.6 Støy 
Planområdet ligger utenfor røde eller gule støysoner, jamfør støyvarselkart for Kongsvinger fra Statens 
vegvesen.  

Betydelige deler av planområdet ligger innenfor gul støysone, samt et mindre areal i rød sone, jamfør 
støyvarselkart for Kongsvinger fra Bane Nord. 

Støy fra jernbane anses ikke å forringe drift og funksjoner for fjernvarmeanlegget. Kontorarbeidsplasser o.l. vil bli 
tilstrekkelig skjermet av bygningsmessige tiltak. 
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Erfaringer fra etablering av tilsvarende fjernvarmeanlegg (Gjøvik og Elverum) tilsier liten fare for at 
fjernvarmeanlegget vil generere sjenerende støy. Hvis det mot formodning skulle bli behov for støyreduserende 
tiltak, er det naturlig at drifter/eier av fjernvarmeanlegget må bekoste dette. Sikres gjennom 
reguleringsbestemmelse 2.2. 
 
7.7 Barns interesser 
Planområdet har tidligere i svært liten grad vært arena for lek og opphold for barn. Dette vil i liten grad endres 
som en følge av planforslaget. Utbedrelser av Vingersjøvegen og rekkefølgebestemmelsen som omhandler 
krysset Kongevegen-Vingersjøvegen borger imidlertid for økt trygghet for bl.a. barn og andre myke trafikanter.   
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8 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 
 
8.1 Hensikt 
Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om planforslaget vil medføre endringer av risiko for mennesker og 
omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og bygningslovens § 4.3 stiller følgende 
krav til risikovurderinger: 
 
8.1 Metode 
Risiko- og sårbarhetsanalyser er systematisk kartlegging av farer basert på en metode innsamling av data. 
Foreliggende ROS-analyse er i hovedsak basert på kvalitativ risikovurdering som er bygget på innhenting og 
innsamling av ulike data, samt lokalkunnskap. 
 
ROS-analysen tar blant annet også utgangspunkt i flere ulike sjekklister som er fremlagt som eksempler av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
Analysen fokuserer også i all hovedsak på sannsynligheter og konsekvenser innenfor planområdet. Forhold 
utenfor planen og i tilstøtende områder ivaretas i utgangspunktet av andre planer. Vi har i tillegg valgt å omtale 
enkelte forhold avslutningsvis i analysen av ulike risikoer. 
 
Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følgende trinn: 

 Evaluering av risiko 

 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 

 Analyse av uønskete hendelser, herunder endring av risiko som følge av planen  
 
8.2 Evaluering av risiko 
Denne ROS-analysen har vurdert sannsynligheten og konsekvens etter rangeringene vist under. 
 
Vurdering av sannsynlighet: 
1 Lite sannsynlig  – Ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder  
2 Noe sannsynlig  – kjenner 1 tilfelle i løpet av 10-årsperiode  
3 Sannsynlig  – skjer årlig / kjenner til tilfeller med kortere varighet 
4 Meget sannsynlig – skjer månedlig/ opptrer i lengre perioder. 
 
Vurdering av konsekvenser: 
1 Ubetydelig – Ingen person- eller miljøskader 
2 Mindre alvorlig  – Få/små person- eller miljøskader 
3 Alvorlig    – Person- eller miljøskader og kritiske situasjoner 
4 Svært alvorlig – Personskade som medfører død/varig men, mange skadde, langvarige miljøskader 
 
Akseptkriterier 
Følgende akseptkriterier er lagt til grunn ved utarbeidelsen av ROS-analysen: 

 Tiltaket skal ikke påføre omgivelsene en vesentlig økt risiko 

 Bruken av området skal ikke være farligere, eller medføre en høyere risiko enn bruken av 
omkringliggende områder. 
 
Risikomatrise 
I matrisen under er risiko gitt som summen av sannsynlighet og konsekvens. 

 1 Ubetydelig  2 Mindre alvorlig  3 Alvorlig 4 Svært alvorlig 

1 Lite sannsynlig     

2 Noe sannsynlig     

3 Sannsynlig      

4 Meget sannsynlig     

 

 Røde felt:  Tiltak nødvendig – ikke akseptabelt 

 Gule felt:  Tiltak må vurderes 

 Grønne felt:  Ikke tilstrekkelig risiko – tiltak ikke nødvendig 
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8.3 Identifikasjon av farer og uønskete hendelser 

Fagområde   Forhold Tilstede Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

GEOLOGI 1 Løsmasseras Nei       

  2 Steinras Nei       

  3 Snøskred Nei       

  4 Radongass Ja 1 1   

  5 Flomras Nei       

HYDROLOGI 6 Elveflom Ja 3 2   

  7 Overvannshåndtering Ja 3 1   

  8 Vannstandsheving Nei       

METROLOGI 9 Vind Ja 3 1   

  10 Nedbør Ja 3 1   

NATUR 11 Flora (rødlistearter) Ja 2 2   

  12 Fauna (rødlistearter) Ja 2 2   

  13 Verneområder Nei       

  14 Vassdragsområder Nei       

KULTUR 15 Fornminner Nei       

  16 Kulturminner Ja 4 1   

FORURENSNING 17 Forurenset grunn Ja 3 1   

  18 Utslipp i vassdrag Nei       

  19 Utslipp i grunn Nei       

  20 Avrenning fra fyllplasser o.l Ja 2 2   

  21 Fare for forurensingsulykker Ja 1 2   

  22 Støy- og luftforurensing fra næring Ja 1 1   

  23 Støy- og luftforurensing fra trafikk Ja 3 1   

STRÅLING 24 Strålefare fra høyspent Nei       

  25 Annen strålefare Nei       

TRAFIKK 26 Ulykker med farlig gods Nei       

  27 Påkjørsel av myke trafikkanter Ja 1 3   

  28 Møteulykker Ja 1 3   

  29 Utforkjøring Nei       

  30 Ulykke med anleggstrafikk Ja 1 3   

  31 Ulykke i tunnel Nei       

  32 Skipskollisjon Nei       

  33 Grunnstøting med skip Nei       

  34 Jernbaneulykke Ja 1 3   

ULYKKER 35 Andre ulykker Ja 1 3   

  36 Ulykke under lek/fritid Nei       

  37 Drukningsulykke Nei       

SÅRBARHET 38 Havneanlegg Nei       

  39 Helseinstitusjoner Nei       

  40 Nødetater Nei       

  41 Kraftforsyning Ja 1 3   

  42 Vannforsyning Nei       
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  43 Forsvarsområde Nei       

  44 Tilfluksområde Nei       

  45 Områder for lek/idrett/park/rekreasjon Nei       

TERROR 46 Terrormål Nei       

  47 Terrormål i nærheten Nei       

DIVERSE 48 Påvirkes planområdet av regulerte vannmagasiner Ja 3 2   

  49 
Påvirkes planområdet av naturlige og farlige 
terrengformasjoner 

Nei       

  50 Gruver, åpne sjakter, brønner, steintipper osv Nei       

 
 
 
8.4 Analyse av risiko 
I dette kapittelet beskrives de farer/sårbarheter som er identifisert, og hvordan farer/sårbarhet eventuelt endres 
som følge av planen.  
 
8.4.1 Radongass 
Forekomster av radongass fra grunnen er dokumentert i kommunen, og det er naturlig å anta radon også kan 
forekomme i dette området. Det foreligger imidlertid ikke dokumentasjon på at området er særskilt utsatt. 
Regelverket i plan- og bygningsloven vil være tilstrekkelig for å ivareta forhold vedr. radon.    
 
8.4.2 Elveflom 
Sannsynligheten for flom i og i nærheten av planområdet er stor. I og med at planbestemmelsene krever at både 
samfunnskritiske og mindre samfunnskritiske bygg og utelager skal sikres mot flom, er konsekvensene mindre 
alvorlige. 
 
Drift av fjernvarmeanlegget er ikke samfunnskritisk ved perioder med stor flom. Fjernvarmeanlegget kan driftes 
og fyres fra andre sentraler som er plassert i sikkerhetsone F3 (høyere enn 1000 årsflom). Når vannstanden har 
senket seg etter større flommer vil fjernvarmeanlegget i løpet av svært kort tid kunne være tilbake i opperativ 
drift. 
 
Anlegget representerer imidlertid betydelige materielle verdier, og følgende premisser er derfor lagt til grunn: 
 

 Samfunnskristiske installasjoner skal etableres høyere enn kote 150,8moh (tilsvarer 
sikkerhetsklasse F3 – 1000 årsflom+50cm). 

 Kostbare bygninger og installasjoner, samt tilgang til disse skal etableres høyere enn kote 
149,48moh (500 årsflom) og tåle en 1000 årsflom. 

 Kostbare og mindre samfunnskritiske bygninger, utearealer og installasjoner skal etableres  høyere 
enn kote 149,22moh (tilsvarer sikkerhetsklasse F2 (200 årsflom + 30cm). 

 Verken kostbare eller samfunnskritiske bygninger, utearealer og installasjoner kan etableres lavere 
en kote 148,92 (200 årsflom).  

 
8.4.3 Overvannshåndtering 
Etablering av fjernvarmeanlegget vil mest sannsynlig innebære større flater med lite naturlig fordrøyning av 
overflatevann.   
Omfang av konsekvensene er begrenset i og med at planbestemmelsene krever at man skal finne 
tilfredsstillende løsninger for håndtering av samtlige typer overflatevann.   
 
8.4.4 Vind 
Sannsynligheten for at planområdet blir utsatt for vind er til stede. Konsekvensene er imidlertid ubetydelige.  
 
8.4.5 Nedbør 
Sannsynligheten for at planområdet blir utsatt for nedbør er til stede. Konsekvensene er imidlertid ubetydelige.  
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8.4.6 Flora 
Det er ikke registrert funn av rødlistearter innenfor planområdet. Det er derimot ikke usannsynlig at man likevel 
kan finne eksemplarer på rødlistearter i området. Sannsynligheten for funnene er helt unike og særdeles viktige 
er derimot lite sannsynlig, slik at konsekvensene er mindre alvorlig.   
 
8.4.7 Fauna 
Det er ikke registrert funn av rødlistearter innenfor planområdet. Det er derimot ikke usannsynlig at man likevel 
kan finne eksemplarer på rødlistearter i området. Sannsynligheten for funnene er helt unike og særdeles viktige 
er derimot lite sannsynlig, slik at konsekvensene er mindre alvorlig.   
 
8.4.8 Kulturminner 
Vi legger en bred definisjon til grunn for begrepet «kulturminner» (spor av menneskelig aktivitet). Det er derfor 
sannsynlig at det finnes kulturminner i området. Det er imidlertid ikke dokumentert funn av bevaringsverdige 
eller automatisk fredete kulturminner innenfor området.  
I overgangen mellom dagens jordbruks- og skogbruksarealer (vestre del av planområdet) er det 
usammenhengende rester av en lengre steinmur/-gjerde. Planforslaget åpner opp for fjerning av disse 
steingjerdet nord for grensen jord- og skogbruksarealene utenfor planområdet i sør.  
 
Utover dette framstår eventuelle konsekvenser vedr. kulturminner lite alvorlige.   
 
8.4.9 Forurenset grunn 
Geologiske undersøkelser har allerede konstatert noe forurensete masser innenfor planområdet. Disse vil bli 
utskiftet og ivaretatt ved eventuell etablering av fjernvarmeanlegget. Konsekvensene framstår derfor som 
overkommelige og ubetydelige.  
 
Uhell, og utslipp av forurensende stoffer kan dessverre alltid skje, både i anleggs- og driftsfasen, men 
sannsynligheten og omfang er ikke vesentlig annerledes normal næringsbebyggelse. 
 
8.4.10 Avrenning fra fyllmasser 
Fjernvarmeanlegget baserer seg på lagring og fyring av biomasser. Hvis denne lagring av div. biomasser defineres 
som fyllmasser, vil det oppstå avrenning fra disse massene.   
 
Omfang og risiko ved avrenning fra tiltransporterte biomasser anses likevel som lite alvorlig.  
 
8.4.11 Fare for forurensningsulykker 
Ved flom kan vannmasser bevege på eventuelle utelager av biomasser o.l. Planbestemmelsene forutsetter 
derimot at disse lagrene sikres mot flom, slik at konsekvensene likevel blir begrenset. 
 
8.4.12 Støy og luftforurensing fra næring 
Erfaringer fra etablering av tilsvarende fjernvarmeanlegg (Gjøvik og Elverum) tilsier liten fare for at 
fjernvarmeanlegget vil generere sjenerende støy og lukt. Hvis det likevel skulle bli behov for tiltak som reduserer 
slik forurensning, må drifter/eier av fjernvarmeanlegget etablere nødvendige rutiner og tiltak. I sum blir både 
sannsynlighet og konsekvenser begrenset. Reguleringsbestemmelse 2.2 ivaretar dette. 
 
Byggeområde vil være utsatt for støy fra forbipasserende tog på Grensebanen. Eventuelle støyreduserende tiltak 
må avklares innenfor byggeområdet, eventuelt i forbindelse med bygningsmessige konstruksjoner.  
 
8.4.13 Støy og luftforurensing fra trafikk 
I forbindelse med trafikk til og fra fjernvarmeanlegget, øker sannsynligheten for tilhørende støy- og 
luftforurensning. Begrenset økning av trafikkomfang, samt store avstander til annen bebyggelse i området, tilsier 
likevel lite alvorlige konsekvenser. 
 
8.4.14 Påkjørsel av myke trafikanter 
Uhell kan dessverre skje, men sannsynligheten er ikke større enn ved annen næringsbebyggelse. Det er lite 
annen bebyggelse i nærheten av planområdet, og omfang at myke trafikanter er beskjeden. Vingersjøvegen 
framstår i tillegg som relativt oversiktlig og trafikksikker (lave hastigheter), allerede før «urbanisering» av 
veiarealene mellom Kongevegen og innkjøring til fjernvarmeanlegget. 
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Bedre avklaring mellom myke og harde trafikanter ved krysset Kongevegen-Vingersjøvegen og etablering av 
gatelys på strekningen, bidrar også til redusering av hyppighet og konsekvenser ved eventuelle påkjørsler.  
 
8.4.15 Møteulykker 
Se foregående punkt. 
 
8.4.16 Ulykker med anleggstrafikk 
På alle større anlegg med innslag av motoriserte kjøretøy, og høy aktivitet er det fare for ulykker. I og med at 
fjernvarmeanlegget blir helt nytt, bør sikkerhet vektlegges ved planleggingen av anlegget. Generell lav fart på 
kjøretøy inne på anlegget, og gode HMS/SHA-rutiner burde kunne begrense både sannsynlighet og 
alvorlighetsgrad ved ulykker.   
 
8.4.17 Jernbaneulykke 
Grensebanen er i umiddelbar nærhet, men utenfor planområdet. Dette åpner likevel for en viss sannsynlighet 
for ulykke knyttet til jernbanen.  
 
Flere ulykkesscenarioer kan være mulige, men avsporings- og møteulykker mellom tog virker mest sannsynlig.  
Det framstår imidlertid lite sannsynlig at eventuell ulykke knyttet til jernbanen skal få alvorlige konsekvenser for 
drift av selve fjernvarmeanlegget, mest pga av fysisk avstand, høydeforskjeller og toghastighet i området. En 
ulykke, med påfølgende redningsarbeid, kan lage utfordringer for trafikkavvikling i området – både for tog og 
biltrafikk langs Vingersjøvegen.  
 
Samtidig er det flere forhold som tilsier at risikoen for uhell er begrenset. Tog og togets hastighet styrets i 
utgangspunktet av toget lokfører, som skal ha nødvending opplæring. I stasjonsområdet, samt 400m i hver ende 
av stasjonsområdet er fartsgrensen satt til 40 km/t. Tog med høyere hastighet enn dette vil utløse mekanismer i 
skinnegangen som automatisk vil forsøke å bremse togets hastighet. I tillegg har man både digital og visuell 
kontroll av togtrafikken for togstrekningen fra Kongsvinger stasjon. Utenfor stasjonsområdet (+ de nevnte 400m 
i hver ende) har BaneNor kontrollmuligheter fra Oslo.  
 
8.4.18 Andre ulykker 
Det er uklokt å utelukke muligheten for andre ulykker i og utenfor planområdet, f.eks. brann o.l. Sannsynligheten 
er liten og gode rutiner burde kunne begrense dette til kun materielle skader. Krav i f.eks. Plan- og 
bygningsloven, arbeidsmiljøloven og fra Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) sikrer dette.  
 
Større ulykker i eller med fjernvarmeanlegget kan likevel oppstå. Dette kan være brann og eksplosjoner, samt 
utslipp av forurensende stoffer (amoniakk).  
 
Brannfaren skal være begrenset da bygget oppføreres i henhold til krav i Plan- og bygningsloven. Faren for 
sprening av brann er liten, da avstand til andre bygg og vegetasjon er stor.  
 
Eksplosjonsfaren skal være begrenset av at alle anlegg skal oppføres i henhold til krav fra DSB. Avstand fra 
fjernvarmeanlegget til både andre bygninger og trafikkerte veier er stor. Konsekvenser utenfor fjernanlegget er 
dermed minimale.  
Innenfor fjernvarmenalegget er konsekvensene større for både materielle og menneskelige skader. Anleggets 
opperatør skal imidlertid ha tilstrekkelig med sikkerhetsrutiner, slik at også disse ulykkene blir minimale.  
 
Faren for forurensning begrenses også av eksisterende offentlig regelverk. Nødvendige anlegg med oljeutskillere 
vil bli etablert. Anlegg knyttet til håndtering av amoniakk er også sikret både med driftsrutiner og 
oppsamlingstanker.       
 
Drifter av fjernvarmeanlegget forholder seg til pålagte myndighetskrav til drift, vedlikehold og kontroll. Dette 
sikres av selskapets interne rutiner og risiko- og sårbarhetsanalyser.   
 
Ved ulykker i fjernvarmeanlegget, vil ikke konsekvensene for øvrig fjernvarmenett bli omfattende. 
Fjernvarmenettet vil kunne driftes og fyres fra andre fyringssentraler og beredskapspunkter.  
Det henvises for øvrig til vedlagt ROS-analyse for leveringssikkerhet fra Eidsiva Bioenergi AS. 
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Tilstrekkelig kapasitet for slukkevann o.l. må etableres i forbindelse med etablering av fjernvarmeanlegget – 
dette følger bl.a. av krav i Plan- og bygningsloven. 
 
8.4.19 Kraftforsyning 
Det kan oppstå skader eller ulykker knyttet til både fjernvarmeanlegg og høyspent-/transformatorstasjon i 
nærheten av planområdet. Sannsynligheten og alvorlighetsgraden er imidlertid lav. 
 
8.4.20 Påvirkes planområdet av regulerte vannmagasin  
Glomma er et regulert vassdrag, og fra tid til annen vil det være fare for flom – til tross for muligheten til å 
regulere vannmengdene. Slike situasjoner er imidlertid allerede i punkt 8.4.2 Elveflom.   
 
8.5 Oppsummering 
Tabellen under oppsummerer de ulike punktene i ROS-analysen som er vurdert å være relevante med hensyn til 
iverksetting av tiltak for å redusere antall uønskete hendelser og/eller konsekvensen av hendelsen til et 
akseptabelt nivå.   
 

 1 Ubetydelig  2 Mindre alvorlig  3 Alvorlig 4 Svært alvorlig 

1 Lite sannsynlig     

2 Noe sannsynlig     

3 Sannsynlig   6 Elveflom 
48 Påvirkes planen 
av regulerte 
vannmagasiner 

  

4 Meget sannsynlig 16 Kulturminner    

 
Meget sannsynlig | Ubetydelig konsekvenser 
Kulturminner (punkt 16)   
Det er ikke utført arkeologiske undersøkelser i området, men planbeskrivelsen har lag til grunn en bred 
definisjon til grunn for begrepet «kulturminner» (spor av menneskelig aktivitet). Det er derfor sannsynlig at det 
finnes kulturminner i området. Det er imidlertid ikke dokumentert funn av bevaringsverdige eller automatisk 
fredete kulturminner innenfor området.  
I overgangen mellom dagens jordbruks- og skogbruksarealer (vestre del av planområdet) er det 
usammenhengende rester av en lengre steinmur/-gjerde. Planforslaget åpner opp for fjerning av disse 
steingjerdet nord for grensen jord- og skogbruksarealene utenfor planområdet i sør.  
 
Utover dette, og basert på visuell observasjon av området, framstår sannsynligheten for funn av 
bevaringsverdige kulturminner som liten og konsekvensene for forringelse ubetydelige. Likevel forsøker 
bestemmelsenes punkt 2.6 både å informere og ivareta forhold knyttet til eventuelle funn av kulturminner.    
 
Sannsynlig | Mindre alvorlige konsekvenser 
Elveflom  (punkt 6) 
Store deler av planområdet ligger i dag i flomutsatte områder. Forhold knyttet til flomfare er derfor grundig 
vurdert og godt ivaretatt av plandokumentene.  
 
Dagens flomutsatte områder (tilsvarende 1000-årsflom) er markert som fareområde på plankart. 
 
Dagens terreng vil bli endret og grundig omarbeidet i forbindelse med etablering av det nye fjernvarmeanlegget. 
Ustabile overflatemasse vil bli skiftet ut/flyttet, og nye stabile masser vil bli tilført områder knyttet til bygninger, 
utelager og veier. 
 
I tillegg regulerer bl.a. planbestemmelsenes punkt. 4.2.1 krav til kotehøyder knyttet til etablering av ulike typer 
anlegg.  

 Samfunnskritiske installasjoner kan ikke etableres lavere enn kote 150,8moh (tilsvarer 1000-
årsflom og sikkerhetsklasse F3).  

 Bygninger og installasjoner som representerer store materielle verdier kan ikke etableres lavere 
enn kote 149,48 (tilsvarer 500-årsflom), og skal tåle en 1000-årsflom. 



 

 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN “201807 – BIOVARMESENTRAL VINGERSJØVEGEN“ 29 

 Mindre samfunnskritiske bygninger, deler av utelager og installasjoner kan ikke etableres under 
kote 149,22moh (tilsvarer 200-årsflom og sikkerhetsklasse F2 + 30 cm sikkerhetsmargin). 

 Anlegg som verken er samfunnskritiske eller kostbare kan etableres lavere enn kote 149,22moh.  
 
Vedlagt grunnundersøkelse viser at området likevel har grunnforhold som kan være godt egnet til de planlagte 
formålene.   
 
Påvirkes planen av regulerte vannmagasiner (punkt 48) 
Dette punktet må sees i sammenheng med forhold som omhandler «Elveflom». Det er elven Glomma som er 
kilden til flomfaren, og elva er regulert av flere vannmagasiner. 
 
Konsekvenser av eventuelle uheldige endringer av vannmagasinene er generelt litt uforutsigbare. Likevel kan 
alvorlighetsgraden av konsekvensene være begrenset da planområdet (og Kongsvingerområdet generelt) drar 
nytte av naturfenomenet «bifurkasjon» i umiddelbar nærhet. Bifurkasjon innebærer at vannmengder (f.eks. 
elveløp) kan endre retning ved flom. I dette tilfellet vil eventuelt store vannmasser i regulerte Glomma kunne få 
avrenning via elvedeltaet i Noret, via Vingersjøen og videre østover gjennom Vrangselva.   
 
8.5 Risikoreduserende tiltak 
For at planen skal gjennomføres, og for at risikonivået skal være som beskrevet eller lavere, anbefaler vi at 
følgende risikoreduserende tiltak gjennomføres/implementeres i videre planarbeid: 

 
 Tiltak Beskrivelse 

1 Ikke etablere innstallasjon av høy verdi eller med 
samfunnskritisk funksjon lavere enn kote 150,8moh (tilsvarer 
1000 årsflom+50cm).  
Samfunnskritiske bygninger skal tåle en 1000-årsflom. 
Ikke etablere bygningsmasse av høy verdi lavere enn kote 
149,48moh (tilsvarer 500 årsflom).  
Ikke etablere bygningsmasse, utområder og installasjoner 
med mindre viktig samfunnskritisk funksjon lavere enn ferdig 
golv OK kote 149,22 (200 årsflom + 30cm)  
Sikre utvendige lager mot oppflytning og andre 
forurensningsfarer. 

Redusere fare ved flom. 

2 Kulturminner og (eventuelt fornminner). Undersøke og 
stoppe anleggsarbeider ved mulig funn av bevaringsverdige 
kulturminner og fornminner.  

Dokumentere eventuelle funn, 
og søke offentlige myndigheter 
før funn blir fjernet/revet.  

3 Utbedre/urbanisere veiforbindelsen mellom Kongsvegen og 
innkjøring til fjernvarmeanlegg.  

Redusere faren for trafikkulykker 
og trafikkstøy. 

4 Utbedre/endre dagens kryssløsning ved Kongevegen-
Vingersjøvegen. Lage bedre og tydeligere skille mellom ulike 
typer trafikanter. 

Redusere faren for ulike 
trafikkulykker. 

 
8.6 Behov for hensyn- og faresoner 
På bakgrunn av analysen over er det lagt inn faresone for «Flom» og sikringssone for «Frisikt» i planforslaget.   
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9 Avsluttende kommentar 
 
Planområdet framstår som en godt egnet plassering av et fjernvarmeanlegg.  
 
Området ligger i tilknytning til dagens fjernvarmetrase, og relativt sentralt plassert i forhold til Kongsvinger by. Til 
tross for den sentrale beliggenheten vil anlegget få gode muligheter til utvendig lagring av biomasser, samt 
mulighet til framtidig utvidelse av anlegget. Topografien og vegetasjonen i området bidrar til god og tilstrekkelig 
skjerming av anlegget.  
 
Plasseringen av anlegget vil også dra god nytte av eksisterende infrastruktur.  
 
Fysisk avstand til nabobebyggelse er relativt lang og visuell eksponering av anlegget fra nabobebyggelsen relativt 
liten. I dag framstår området som lite produktive landbruksarealer med lav aktivitet. 
 
Fjernvarme er samtidig en viktig og miljøvennlig energileverandør, som fortjener gode vilkår for å kunne være 
effektiv og framtidsrettet. 
 
Det virker overveiende sannsynlig at det er flere samfunnsmessige fordeler enn ulemper ved planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguleringsplanen m/bestemmelser er utarbeidet av:           
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