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Rådmannens 

INNSTILLING 
Reguleringsplan 201902 «Kongsvinger brannstasjon», bestående av plankart (13.01.2020), 
reguleringsbestemmelser (13.01.2020), og planbeskrivelse (13.01.2020) med ROS-analyse 
(07.01.2020) legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og byningslovens § 12-10. 
 
 
21.01.2020 Planutvalget 
Votering: 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
Planutvalget- 003/20 Vedtak: 
Reguleringsplan 201902 «Kongsvinger brannstasjon», bestående av plankart (13.01.2020), 
reguleringsbestemmelser (13.01.2020), og planbeskrivelse (13.01.2020) med ROS-analyse 
(07.01.2020) legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og byningslovens § 12-10. 
 
 
Saksopplysninger: 
Bakgrunn 
Kongsvinger kommune har i lengre tid arbeidet med å få på plass en egnet tomt for ny brannstasjon, 
da nåværene brannstasjon ikke tilfredsstiller dagens behov og standard. Kjøp av ny tomt ble endelig 
behandlet i formannskapet 22.08.2018. Ny brannstasjon er prioritert i kommunens økonomiplan i 
årene 2020-2022.  
 
Prosess 
Planen er utviklet av Incube architeture på oppdrag fra KKEiendom. Enhet for Næring og miljø har 
hatt en koordinerende rolle, enhet for Areal- og byutvikling er planmyndighet. Et skisseprosjekt for 



ny og moderne brannstasjon er utformet av Stein Halvorsen arkitekter AS parallelt med 
reguleringsplanen. Disse skissene ligger til grunn for planforslaget.  
 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet er ca 9500 m2 og ligger på nordsiden av Glomma langs FV 381, Øvre Langelandsveg. 
Planområdet avgrenses av gang- og sykkelveg langs Øvre Langelandsveg i sør, FV 391, 
Vardåsevegen mot øst, og boligområder mot nord og nordvest. På området står i dag rester av 
tidligere trafikkstasjon. Eksisterende bygninger på tomten skal rives. I grøntdraget vest på tomten 
går en gang- og sykkelveg som blant annet brukes som  forbindelse mellom nærliggende 
boligområder i nord, og Langeland skole, som ligger vest for planområdet.  
 
Planstatus og avgrensning av planområdet 
Hoveddelen av området er i kommuneplanen av 2019 avsatt til offentlig og privat tjenesteyting, 
mens den grønne korridoren i vest er avsatt til friområde. Det foreligger ingen gjeldende 
reguleringsplaner for området. Planen grenser til regulert trafikkareal for Fayes Hansens veg, plan id 
7905 (1980) og Galgebakken, plan id 9402 (2003). Planen tar hensyn til at det pågår en avtale om 
salg av eiendom utenfor nordøstre hjørne av planområdet, hvor gnr. 51 bnr. 412, Vardåsvegen 3, har 
adkomst til garasje fra Vardåsvegen.  
 

 
     
 
Hovedtrekkene i planforslaget 
· Planforslaget har tatt utgangspunkt i en todeling av den trafikale situasjonen i tilknytning til 

planlagt virksomhet. Utrykningskjøretøy vil ha adkomst fra Øvre Langelandsveg, mens 
persontrafikk og byggets hovedinngang henvender seg til Vardåsvegen.  

 
· Hoveddelen av planområdet er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Dette området er 

differansisert med to ulike tillatte byggehøyder. Planen legger til rette for en ny bebyggelse i 
to etasjer i hovedvolumet sentalt og mot vest. I øst skal det være mulig å bygge opptil fire 
etasjer, med tanke på fremtidige utvidelser av virksomhet på tomten. Det foreligger per i dag 
ingen slike konkrete planer om utvidelse. 

 
· I friområdet i vest, er det innregulert en gang- og sykkelveg som kommunen nylig har 

oppgradert med asfalt og belysning.  



 
· Dagens busslomme erstattes av kantstopp. Nøyaktig plassering skjer i forbindelse med 

detaljprosjekteringen.   

 
· Dagens grønne hjørne i sørøst opprettholdes som en myk sone mot gaten i tilknytning til buss-

stopp. Grøntarelet skaper samtidig handlingsrom for grønne innslag i detaljprosjekteringen, 
uten at det spesifisieres ytterligere.     

 

 
 

 
 



 
 

 
 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 
I forbindelse med oppstartsvarsel er det gjort rede for hvorfor det ikke er funnet krav om 
konsekvensutredning. Ros-analysen belyser derimot faktorer som kan påvirke samfunnet og 
påpeker at videre planlegging og prosjektering må ta hensyn til blant annet marin leire, lokal 
flomrenne, barn og unges sikkerhet og brannstasjonen som aktuelt terrormål.  
Det er satt krav om støyutredning i byggesaken.  
 
Andre opplysninger 
For mer detaljerte opplysninger om saken og innspill til oppstart med kommentarer vises det til 
vedlagte planbeskrivelse og ROS-analyse.  
 
Vurdering: 
Lokalisering/arealbruk 
Plasseringen følger overordnet bystrategi om en kompakt og miljøvennlig by med sentral 
lokalisering av kjernefunksjoner, og er i tråd med visjonen for et samordnet areal- og 
transportsystem.  
 
Med sine to hovedetasjer og tilhørende uteoppholdsarealer vil virksomeheten slik den skisseres fylle 
tomtens arealer og tilpasse seg terrenget på et tilfredsstillende måte. Skisseprosjektet synliggjør at 
det finns tilstrekkelig areal for en logisk inndeling av området tilpasset ulike deler av virksomhetens 
program. Med en BYA% på 60% ligger det rom for videreutvikling av tomten.  
 
Lokaliseringen muliggjør at en god del av persontransporten til området kan tas med sykkel, gange 
og kollektivt.  
 
Trafikale forhold  
Ny brannstasjon vil ligge i et relativt oversiktlig område, i motsetning til dagens situasjon. Eksakt 
plassering av adkomster til tomten bestemmes i detaljprosjekteringen. Siktsoner er sikret gjennom 
kart og bestemmelser.  
 
Det er relativ liten trafikk på fortauet akkurat der utrykningskjøretøyene vil kjøre ut på Øvre 
Langelandsveg, men fortauet langs sørsiden av Øvre Langelandsveg, og gang- og sykkelveg vest i 
planområdet er mye brukt av skolebarn. Det bør vurderes sikkerhetstiltak både innenfor og utenfor 
planområdet som bidrar til tryggere skoleveg, som f.eks. belysning og hindringer. 
 
Det er i skisseprosjektet tilrettelagt for de manøvreringsarealer inne på tomten som 
utrykningskjøretøy krever. Det stilles spørsmålstegn ved om den skisserte passasjen for kjøretøy 
som leder til det bakre tunet er bred nok. En forskyving av det østre planlagte bygningsvolumet 
sørover, kan for eksempel gi mer areal til hovedvolumet. Planen gir rom for slike tilpasninger.  
 
Utforming og visuell virkning på omgivelsene 
Brannstasjonen har potensiale om å bli et nytt landemerke i Kongsvinger, og vil gi et løft til denne 
delen av byen. Selv om stasjonen som bygg vil være særegent, understreker det samtidig områdets 
karakter med institusjoner, eneboliger og boligkomplekser om hverandre.  
 
Det er få naboer som vil bli vesentlig berørt av den planlagte utbyggingen i trinn 1. Ved eventuelt 
etablering av ytterligere to etasjer i østre delområde er det vesentlig at det prosjekteres med hensyn 
til ettermiddagssolen for boligene øst for Vardåsvegen. Området vurderes å tåle fire etasjer, men da 
i oppbrutte eller konsentrerte volum lengst sør på arealet. Det må vurderes om dette er godt nok 
regulert gjennom foreslåtte plankart og bestemmelser.  
 
Det er i planen for eksempel ikke satt konkrete krav om beplanting av trær mot Øvre 



Langelandsveg, dette for å sikre gode siktlinjer for utrykningskjøretøy gjennom 
detaljprosjekteringen. Det stilles derimot krav til beplantning i inngang- og parkeringssoner, og det 
legges til rette for at de grønne kvalitetene på hjørnet i sørøst kan forsterkes. Overflateparkeringen 
som er skissert kan med fordel bakes inn i bygninger som måtte komme som følge av et byggetrinn 
to.  
 
Risiko og sårbarhet 
Prosjektet vurderes å ha liten negativ påvirkning eller risiko for mennesker, miljø og materielle 
verdier.  
Det foreligger krav om prøver av grunnforhold i tilknytning til byggesaken. Det stilles også krav til 
støyutredning, som også skal avdekke støy som virksomheten selv produserer.  
Det er behov for inngjerding/avstenging av brannstasjonens hoveddel i vest. Behovet fremkommer 
av detaljprosjektering og reguleres av Plan- og bygningsloven.  
 
Før planen sluttbehandles må følgende utføres: 
Koordinater til nylig opparbeidet gang/sykkelveg må måles opp og kan da fastsettes med juridiske 
linjer og formål i plankartet.  
Brannvesen må vurdere behovet for lysregulering ved utrykningsområdet.  
 

Medbestemmelse: 
Sakene er lagt frem for Barn- og unges talsperson, som vil gi skriftlige innspill på planen i løpet av 
høringsperioden.  
 
Det vil bli sendt ut invitasjon til informasjonsmøte for naboer når planen legges ut på høring. Her vil 
det bli anledning til å treffe oppdragsgiver, forslagsstiller og brannvesen for spørsmål om planen og 
planlagt virksomhet.  
 

Konklusjon og oppsummering: 
Å få etablert en ny og moderne brannstasjon i dette området vil være et etterlengtet tiltak med stor 
samfunnsnytte. Aktuell tomt synes å være et godt valg for skissert program og virksomhet. Planen 
gir et godt handlingsrom for videre bearbeiding og detaljprosjektering. 
 
Det er vesentlig at virksomheten får oversiktlige områder for utrykning og at det detaljprosjekteres 
med tanke på sikkerhet for skolebarn som ferdes langs Øvre Langelandsveg.  
Med tanke på utforming i et eventuelt byggetrinn to må hensynet til naboer i øst ivaretas.  
 
Planforslaget har på en tilfredsstillende måte avdekket vesentlige forhold, tatt hensyn til viktige 
faktorer og laget gode rammer for videre prosjektering. Rådmannen vurderer at planforslaget kan 
legges ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
 


