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Detaljregulering 201901 Fv 210, Gang- og sykkelveg, Glomstad-Sæter - 
Sluttbehandling 
 
Vedlegg: 
Fv 210_Gang- og sykkelveg_Glomstad-Sæter_Plankart 
Fv 210_Gang- og sykkelveg_Glomstad-Sæter_Bestemmelser 
Notat_sammendrag og kommentarer av merknader ved offentlig ettersyn 
Fv 210_Gang- og sykkelveg_Glomstad-Sæter_Planbeskrivelse med vedlegg 
Innspill fra Eldrerådet 
Innspill fra Funksjonshemmedes råd 
 

Rådmannens 

INNSTILLING 
Reguleringsplan 201901 «Fv 210, Gang- og sykkelveg, Glomstad-Sæter», datert 01.11.2019, med 
tilhørende bestemmelser datert 01.11.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
11.11.2019 Eldres råd 
Eldrerådet ønsker å sende følgende innspill: 
 
Eldrerådet ber om at kryssing av Fv210, fra Strandpromenaden til Glåmlia, tydelig merkes og skiltes. 
Forøvrig støtter Eldrerådet rådmannens innstilling. 
 
Votering: 
Innstillingen var enstemmig vedtatt. 
 
Eldres råd- 050/19 Vedtak: 
Vedtatt innspill sendes som vedlegg i saken. 
 
 
11.11.2019 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Forslag til innspill fra Funksjonshemmedes råd. 

Som nyvalgte Funksjonshemmedes råd tar vi saken til orientering. 
 
Funksjonshemmedes råd ser et sterkt behov for et tryggt overgangsfelt ved kryssingen av fv 210 
fra Strandpromenaden til Glåmlia. Kryssingen bør tydelig merkes med opphøyd gangfelt og 



nedsatt hastighet. Det bør også anlegges farefelt for svaksynte. 
 
Rådet om tryggt overgangsfelt begrunnes med at det er stor og rask trafikk på stedet. Gang og 
sykkelvei legger til rette for økte turmuligheter. 
 
For øvrig støtter Funksjonshemmedes råd rådmannens innstilling. 

 
Votering: 
Vedtake var ensemmig 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse- 051/19 Vedtak: 
Funksjonshemmedes råd sender innspill i saken. 
 
 
12.11.2019 Planutvalget 
Votering:Innstillingen er enstemmig. 
 
Planutvalget- 042/19 Vedtak: 
Reguleringsplan 201901 «Fv 210, Gang- og sykkelveg, Glomstad-Sæter», datert 01.11.2019, med 
tilhørende bestemmelser datert 01.11.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
12.12.2019 Kommunestyret 
Votering: 
Vedtaket var enstemmig. 
 
Kommunestyret- 167/19 Vedtak: 
Reguleringsplan 201901 «Fv 210, Gang- og sykkelveg, Glomstad-Sæter», datert 01.11.2019, med 
tilhørende bestemmelser datert 01.11.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
Saksopplysninger: 
Bakgrunn 
Hensikten med planen er å etablere en sammenhengende, attraktiv og trafikksikker gang- og 

sykkelveg. Dette tiltaket vil forlenge sykkelvegnettet fra Glomstad mot Sæter og inngå i en del av et 
stadig større sykkelnett i og rundt Kongsvinger by. Strekningen er et av hovedtiltakene i 
hovedsykkelnettet i Kongsvinger. Prosjektet øker attraktiviteten for gående og syklende som et 
ledd mot målet om økt sykkelandel til et område av Kongsvinger der aktiviteten er økende.  
 
Planen er utarbeidet av Rambøll på vegne av Kongsvinger kommune, i samarbeid med Statens 
vegvesen.  
Beskrivelse av planområdet  
Planen tar for seg nødvendig areal på vestsiden av Fv. 210 mellom Glomstad og Sæter. Planforslaget 
skal legge til rette for videreføring av eksisterende gang- og sykkelveg som i dag går frem til krysset 
Glomliavegen/Nedre Skogveg. Planen starter nord for bussholdeplassen, der reguleringsplanen 
«G/S Veg-Bergvegen-Glåmlia» slutter. I nord avsluttes planen mot gang- og sykkelvegen som er 
regulert inn i reguleringsplanen for Sæter, like sør for Bogersjøvegen. 
 
I krysset Nedre Skogveg/Vestre Solørveg reguleres en krysning over Vestre Solørveg. Dette øker 
sikkerheten for brukere av Strandpromenaden og Gråsand. Gang- og sykkelvegen gjør en liten 
avstikker oppover Nedre Skogveg, for å få et mer oversiktlig og sikkert kryss. 
 



                               
 
Hovedtrekkene i planforslaget 
Det generelle tverrsnittet viser: Eksisterende bilveg, ca. 3 meter grønn grøft, ca. 3 meter GS-vei pluss 
mur eller fylling/skjæring mot eksisterende terreng. På utsiden av det som blir et permanent anlegg 
ligger det er et midlertidig anleggsområde. Dette midlertidige området vil bli tilbakeført etter at 
anlegget er bygget og arealene istandsatt i henhold til gjeldende formål.  
Det legges opp til smale anleggsbelter for å minimere inngrep på eiendommene, 5 meter forbi 
boligene og 15 meter på resten av strekket. Gang- og sykkelvegen vil følge bilvegens horisontale og 
vertikale kurvatur.  
 
I søndre delen av planområdet berøres 11/12 boligeiendommer. Nedre deler av hagene vil bli berørt. 
Det går private vannledninger, som trolig er i konflikt med tiltaket, langs 8/9 av eiendommene.  
 
I nordre del av planområdet, fra Vollgata og til Bogersjøvegen, er det i hovedsak dyrket mark på 
begge sider av fylkesvegen. Planområdet er ca. 85 daa og GS-vegen er ca. 1150 meter.  
 
Gjennomføring  
Tiltaket er prioritert av Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen. 
Prosjektet er ført opp med midler i 2022, handlingsprogram for fylkesveger 2018-21 (23).  
 
 
Vurdering: 
Virkninger av planforslaget 
Ved en gjennomføring av prosjektet vil vi få en trafikksikker løsning for gående og syklende med en 
sammenhengende gang- og sykkelveg. 
 
Dyrket mark 
Gang- og sykkelvegen planlegges delvis på dyrket mark, på jord som er registrert til å være av svært 
god kvalitet. Denne planen omdisponeres ca 1 daa til gang- og sykkelveg, ca 0.5 daa til annen 
veggrunn - tekniske anlegg og ca 2 daa til annen veggrunn – grøntareal.  Totalt i underkant av 4 daa.  
 
Hageanlegg 
Inngrep i hageanlegg vil både være midlertidige og permanente. Det midlertidige anleggsbeltet vil 
bli tilbakeført til standarden hageanlegget hadde forut for tiltaket. Der det er hensiktsmessig vil 
terrengmurer bli satt opp.  
 
Kulturminner 
Hedmark fylkeskommune ved Samferdsel, kulturminner og plan har vurdert området til å ha 
potensiale for funn av automatiske fredede kulturminner. Arkeologiske utgravninger ble utført, men 
det ble ikke registrert funn. 
 
Risiko og sårbarhet 



Bakgrunnen for reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for bedre trafikksikkerhet. Utført risiko- 
og sårbarhetsanalyse viser at de punktene som utgjør noen form for risiko synes å bli håndtert på en 
god måte.  Etter innspill fra Fylkesmannen er det lagt inn bestemmelser for å sikre 
grunnundersøkelser i byggeplanfasen.  
 

Medbestemmelse: 
Medvirkning iht. plan- og bygningsloven er ivaretatt i saken. Saken er også lagt frem for barn- og 
unges representant. Annen medbestemmelse er ikke relevant. 
 

Konklusjon og oppsummering: 
Ved en gjennomføring av prosjektet vil en oppnå en trafikksikker løsning for gående og syklende, til 
og fra Sæter. Dette vil være et viktig bidrag i å øke sykkelandelen da Sæter er et område med høy og 
økede aktivitet. 
 
Det anbefales at planen vedtas slik at prosjektet blir prioritert når Hedmark fylke blir en del av 
Innlandet og at arbeidene kan starte som tidligere forutsatt i 2022.  
 
 
 


