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1 Sammendrag 

Politikerne i Kongsvinger 
ønsket igangsettelse av 
områderegulering for 
Midtbyen i 2017 på grunn av 
mange private initiativ. 
Området har en historisk 
karakter, og det er 
motstridende hensyn og 
meninger knyttet til bevaring, 
transformasjon og fortetting. 
Planforslaget er et resultat av 
en omfattende prosess 
gjennom parallelloppdrag og 
videre utvikling. Uttesting av 
ulike alternativer med ulike 
utbyggingsmønster, 
typologier, parkeringsløsninger, gangforbindelser, byromsdannelser m.m. 
 
Områdereguleringen skal tilrettelegge for en positiv boligbyutvikling som styrker Kongsvingers 
administrative sentrum og stimulerer til videreutvikling av eksisterende og nye arealer i sentrum. Det 
skal være en hovedvekt på sentrumsfunksjoner og bolig innenfor et strukturert veg og gatenett.  
 
Områdeplanens detaljgrad er høy. Igangsettelse av tiltak kan skje raskt da det er gitt konkrete 
føringer i bestemmelsene.  
 

2 Bakgrunn 

2.1 Sakens historie 

Kongsvinger kommune har utviklet overordnede bærekraftige planer for byen med lang 
tidshorisont. Behov og nødvendigheten av en tydelig bystrategi som oppfordrer til et 
aktivt og variert byliv danner bakteppet for igangsettelsen av områdeplanen for 
Midtbyen. Historisk har Midtbyen bestått av både bolig og næring. Sentrum har blitt 
utfordret med kjøpesentermagneter, men til fordel for Midtbyen ligger de i den faktiske 
sentrumssonen, og ikke i mer rurale strøk og trekker livet direkte ut av sentrum. 
 
Ulike interessenter har fattet interesse for Midtbyen. Det har blitt ytret tydelig behov for 
en overordnet plan som ivaretar en balanse mellom det historiske aspektet for bygg, 
miljø og strukturer gjennom vern, og en tydelig strategi for videreutvikling av områder 
for bolig og næring. Interessenter har trukket seg fra en eventuell etablering, på 
bakgrunn av usikre utsikter. Beboere i Midtbyen har ytret tydelig misnøye over at 
konsekvensen av utydelige planer gir et forfallent uttrykk på deler av Midtbyen, gjennom 
oppkjøp og spekulasjon i eiendom og bygg som forfaller.  
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2.1.1 Kongsvinger 2050 

 «Kongsvinger 2050» er et samarbeidsprosjekt om fremtidig byutvikling. Partene i samarbeidet var 
Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune, Byen vår og Statens vegvesen. Arbeidet startet 
høsten 2015 og holdt frem til påske 2017.  
 
Hovedmålet med prosessen var å sette byutvikling på dagsorden for å få en debatt om strategiske 
valg og prioriteringer knyttet til fremtidige areal- og transportløsninger i Kongsvinger. Prosessen 
munnet ut i en strategi, og prosessen ble fulgt opp med en samarbeidsavtale mellom partene.  

2.1.2 Analyse for Midtbyen 

Det ble utført en analyse for Midtbyen i Kongsvinger i 2016 av Norconsult AS. Hensikten med 
analysen var å sikre at alternative utviklingsretninger ble utredet og drøftet i lys av pågående drøfting 
om helhetlig utvikling av byen i prosjektet «Kongsvinger 2050».  

2.1.3 Kulturminnefaglig vurdering Midtbyen Kongsvinger januar 2017 

Kulturminnefaglig vurdering av bygninger, anlegg, gater og plasser i Midtbyen i Kongsvinger. 
Delelementene vurderes for seg og i sammenheng med omgivelsene. Arbeidet skal være ett av flere 
underlagsdokumenter for kommunens utarbeidelse av reguleringsplan og parallelloppdrag som skal 
gjennomføres i forkant av reguleringsarbeidet. 

2.1.4 Parallelloppdrag vår 2017 
 

Et samarbeid med Bylivsenteret (Norske arkitekters landsforbund) og 
Kongsvinger kommune. Gjennomført våren 2017 med ferdigstilt 
evalueringsrapport august 2017.  
Sluttrapporten dannet underlag for videre planarbeid.  
Arbeidet og dokumentet er en politisk forankret prosess med vedtak om 
gjennomføring. Planutvalget fattet 03.10.2017 vedtak: Rapporten - NAK 
nr. 489 Byutviklingsgrep Midtbyen, Kongsvinger med 
evalueringskomiteens anbefalinger til kommunen bør tillegges stor vekt i 
det videre arbeidet for utvikling av Midtbyen. 

 
Evalueringsrapport etter parallelloppdrag «BYUTVIKLINGSGREP 
MIDTBYEN,KONGSVINGER», NORSKE ARKITEKTKONKURRANSER NR.489, 20 september 
2017 
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Evalueringsrapport anbefalinger, et sentralt bakteppe for utvikling av områdeplanen.  

3 Målsettinger for områderegulering  

 Følge initiativ fra kommunen og generere et godt byliv 

 Tilrettelegge for interessenter i området.  

 Midtbyen vil bli en utvidelse av sentrumsområdet i Kongsvinger. 

 Legge til rette for utbygging og bevaring. 

 Følge hovedkonseptet fra prosjektet Kongsvinger 2050.  

 Følge evalueringskomiteens anbefalinger som blir gjort for Midtbyen. 

 Sikre forutsigbar utvikling av Midtbyen.  
 
Planen skal gi et omforent planjuridisk grunnlag for videreutvikling av Midtbyen. Planen skal 
stimulere til en god og trinnvis utvikling over tid. Det er et høyt detaljnivå på hele planen. Tiltak som 
tilfredsstiller krav i områdereguleringen kan gå direkte til byggesak.  

3.1 Saksgang hittil 

 Varsel om oppstart: 19.05.2017 

 Det kom inn sju merknader til varsel om oppstart. Sammendrag og kommentarer til merknadene 
er innarbeidet i planbeskrivelsen. Merknadene ligger som vedlegg til saken. 

 Det ble avholdt to Workshops i forbindelse med parallelloppdraget. 
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 Kommunen har hatt et særlig samarbeid med grunneierne SERTAS (ESSO-tomta), ØM Fjeld og 
Rimfeldt Eiendom as, som er sentrale aktører i forhold til å sette i gang utbyggingsprosjekter. 
WSP har vært med i prosessen hvor man har diskutert gjennomføringsmodeller, 
samarbeidsmodeller og utforming. Det er gitt konkrete innspill til planforslaget. 

 Fra august til november 2018 har Kongsvinger kommune hatt samtaler med grunneierne i 
Midtbyen som har gitt nyttig informasjon og innspill i prosessen. 

 10.05.19 ble planforslag lagt frem til første gangs politisk behandling. Saken ble utsatt, og det er 
gjort endringer i planforslaget. 

 Offentlig ettersyn : 28.04.20 – 20.06.20. Gjennomføring av medvirkningsprosessen tilpasses 
retningslinjer i forbindelse med Koronaepidemien. 

4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1.1 Nasjonale føringer/retningslinjer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2. 

4.1.2 Regionale planer/regionale planbestemmelser 

Regional Miljø- og klimastrategi 2018 – 2030 – Kongsvinger kommune 

4.1.3 Kommuneplanens arealdel for Kongsvinger kommune 

Kommuneplans arealdel 2019-2030, vedtatt 26.09.2019. 

 
Utsnitt av 
kommuneplanes 
arealdel. 
Midtbyen 
regulert med 
sentrumsformål i 
S15. 
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4.1.4 Veiledere/øvrige føringer etc. 

 Evalueringsrapport etter parallelloppdrag «BYUTVIKLINGSGREP MIDTBYEN, KONGSVINGER», 
NORSKE ARKITEKTKONKURRANSER NR.489, 20 september 2017 

 Trafikkundersøkelse Kongsvinger, Sweco, september 2016 

 Kongsvinger 2050 – strategier for fremtidig byutvikling 

 Mobilitetsanalyser, Statens Vegvesen, mars 2017 

 FARGEPLAN FOR KONGSVINGER, PILOTPROSJEKT GLOMMENGATA Natur +, Mette L´orange, 
sivilarkitekt, billedkunstner, Revidert september 2014 

 NVE Flomsonekart Delprosjekt Kongsvinger 2003_09, Søren E. Kristensen 

 Kulturminnefaglig vurdering Midtbyen Kongsvinger, Rapport, 1601215-Spesialfag-001-20170118 

 Formingsveileder for gater og plasser i Kongsvinger sentrum, Mai 2008.  

 Statens vegvesens håndbok N100, Veg- og gateutforming. 

 STØYVURDERING av Gert Berg Knutsen, dato 10.04.2019  

4.2 Planavgrensning  

  
Områdeplanens avgrensning illustrert i rosa, illustrasjon hentet fra Kongsvinger Kommunes kartportal.  

Planens avgrensning er gitt av nylig regulerte tilgrensede områder. Store deler av området er kun 
regulert på kommuneplan nivå.  

4.3 Tilgrensende reguleringsplaner 

0402 0104 - Rundkjøring Brugt.-Eidemsgt. 0402 0701 - Fv.210 Eidemsgate, Parkvegen - Storgata 

 
0402 0102 - Tommelstadgate Vest  0402 8604C – Storgt.-Parkvn.-Tommelstadsgt 
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0402 0502 – Haugekvartalet   0402 9901 - Kongssentret-Meieriet 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

0402 0801 - Kongssenteret vest 
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4.4 Gjeldende regulering 

8510-4 – BRUGATA – GLOMMA 
Deler av BRUGATA – GLOMMA planen som strekker seg innenfor områdeplanens avgrensning vil 
overlappes av ny plan.   

 
 
 

4.5 Pågående planarbeid 

Tilgrensende planer under utarbeidelse: 
0402 201703 - Otto Wengs veg. 

4.6 Aktuelle politiske vedtak 

Evalueringsrapporten «BYUTVIKLINGSGREP MIDTBYEN, KONGSVINGER», ligger til grunn for 
utformingen av planforslaget. Planutvalget fattet 03.10.2017 følgende vedtak: Rapporten - NAK nr. 
489 Byutviklingsgrep Midtbyen, Kongsvinger med evalueringskomiteens anbefalinger til kommunen 
bør tillegges stor vekt i det videre arbeidet for utvikling av Midtbyen. 

5 Beskrivelse av planområdet - eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet, størrelse og bruk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kongsvinger sentrum er rammet inn av skogkledte åser, med Glomma som deler dalbunnen og 
sentrumsfunksjonene i to. Midtbyen ligger delvis i ett lett skrånede terreng mellom Glomma og 
bakkene opp mot Kongsvinger festning og Øvrebyen. 
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Området på ca. 47 daa ligger ett 
kvartal fra Storgata i sør, med 
sentrumsfunksjoner som rådhus, 
kino, bibliotek og skole. Vest for 
området ligger Kongssenteret som er 
bygget ut over to bygg.  Nord for 
området ligger sykehuset og i øst går 
Parkveien som samlegate med 
busstopp og grenser til 
villabebyggelse. Togstasjonen ligger 
15 min gange fra Midtbyen.  
 
Bygningsmiljøet er sammensatt av 
bygninger fra ulike perioder med 
hovedvekt på siste halvdel av 1800-
tallet og frem til i dag. Det er stor 
avstand mellom byggene, 
villahagene bidrar til at deler av 
området fremstår med grønt preg 
gjennom variert vegetasjon av trær, 
bærbusker og prydplanter. Noen 
bygg og hager er nedslitt og bærer 
preg av lite stell. Særtrekk for deler 
av villabebyggelsen er presise   
steinmurer mot Fjellgata for å ta opp 
høydeforskjell.  

 
Tre større parkeringsplasser setter sitt preg på området og i nordvestre kvartal er det bensinstasjon 
og tidligere vegkro som dominerer. 

5.2 Foto av kontekst og strøkets karakter 

Parkveien  
 

Foto fra Kongsvinger kommune, sett fra krysset i Tommelstadsgate opp mot sykehuset 
 

Illustrasjon fra parallelloppdraget  
av Kongsvinger Kommune og Norconsult.  
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Foto fra Kongsvinger kommune, samlevei med bevaringsverdig bebyggelse.  
 

Foto fra Kongsvinger kommune, sett fra krysset i Eidemsgate.  
 

 
Foto fra Kongsvinger Kommune, viser 
politihuset og en høyere typologi.   
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Fjellgata  

Foto fra ASAS arkitektur, Fjellgata sett fra krysset Tommelstadsgate 

 
Foto fra Kongsvinger kommune, sett fra Eidems gate 
 

  
Forhager og 
steinmurer bidrar til et 
ordnet preg i 
Fjellgata. Foto av 
ASAS arkitektur og 
Kongsvinger 
kommune 
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Brugata  
 

Foto av Kongsvinger kommune, fra rundkjøringen i Eidemsgate/Brugata mot kongsenteret og rundkjøring midt i Brugata.  

Foto av Kongsvinger kommune, rundkjøringen midt i Brugata som går fra Gjemselund bru, en del av Fv250.  
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Foto av Kongsvinger kommune, Brugata sett fra krysset i Tommelstadsgate 
 

Eidems gate   
 

Foto av Kongsvinger kommune, sett fra bakken ovenfor krysset i Parkveien ned mot Brugata.  
 

Foto av Kongsvinger kommune, sett fra sykehussiden parkeringen ned mot rundkjøringen Eidemsgate/Brugata.  
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Juells Gate 

 
Foto fra Kongsvinger kommune, Juells gate sett fra krysset i Fjellgata.  
 

 
Tommelstadsgate 
Foto av ASAS Arkitektur, Tommelstadsgate sett fra krysset i Fjellgata sett mot Kongssenteret.  

 

Foto fra Kongsvinger kommune, Tommelstadsgate sett fra Brugata.  
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5.3 Eiendomsforhold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

51/136 
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5.4 Trafikk 

5.4.1 Gang- og sykkelbru over Glomma  

Det jobbes nå med en fase 2 på et mulighetsstudie som skal danne grunnlag for å fatte en beslutning 
om man skal velge en løsning om man skal gå over eller under jernbanen og E16. Når dette valget er 
tatt vil det bli gjennomført et forprosjekt som grunnlag for reguleringsplan og en avklaring av 
finansiering.   

5.4.2 Mobilitet 

 
Statens Vegvesen, Mobilitetskart Kongsvinger, april 
2017. 

 
Mobilitetskartet viser hvor langt man 
kommer til fots, sykkel eller el-sykkel på 
10 min. fra Rådhusplassen (markert med 
rød sirkel). Rød firkant i mobilitetskartet 
viser Midtbyen. Midtbyen ligger sentralt 
med korte avstander til det meste av 
byen. 
 
 
 
 
 
 

 
Innlandstrafikk har bybusstilbud i 
Kongsvinger. Rød og blå linje går i Parkvegen 
langs planområdet. Midtbyen vises med rød 
firkant i rutekartet. 
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5.4.3 Trafikkfrekvens 

Trafikkundersøkelse Kongsvinger, Sweco, september 2016 

5.5 Parkering 

Det er 250 - 300 parkeringsplasser på gateplan i Midtbyen 
i dag fordelt på parkeringsplasser, gateparkering og ved 
bygg, eksempelvis bensinstasjonen. To av tre større 
parkeringsplasser eies av kommunen. Parkeringsplassene 
krever betaling, øvrig plasser og gateparkering er gratis. 
Privatparkering dekkes på egen tomt.  
Det er ikke registrert arealer avsatt for sykkelparkering i 
området.  
 
Eksisterende parkeringssituasjon – kun parkering på bakken. 
Illustrasjon ASAS arkitektur 
 

 
 
Det kan være aktuelt med etablering av et større 
parkeringsanlegg også i fremtiden i form av 
barkeringskjellere eller hus. Flere arealer kan være 
egnet for en slik etablering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Støyforhold og luftkvalitet 

5.6.1 Støy 

Midtbyen er utsatt for støy i nordlig del av planområdet, med veitrafikkstøy fra Fv250 i Brugata og 
Eidems gate. 
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STØYVURDERING av Gert Berg Knutsen, dato 10.04.2019  

5.6.2 Luftforurensning 

Arealene nærmest nordlig del av Brugata samt Eidems gate blir utsatt for noe vegstøv og utslipp fra 
kjøretøy.  

5.7 Lokalklima 

Planområdet ligger med lett terrengfall mot vest og store deler av området har gode solforhold. 
Kongsvinger har innlandsklima og en jevn og temperert. Glomma modererer temperaturene i 
Kongsvinger sentrum.  

5.8 Flom 

 

Ved 200års flom vil vannlinjen nå kote + 147,8, og 
berøre store deler av Midtbyen. Det er mulighet for 
etablering av flomvoll langs Glomma og ved 
Gjemselund utenfor planområdet. Tiltaket er 
vurdert i samråd med NVE. Kongsvinger kommune 
igangsetter en prosess for å utrede, prosjektere og 
mulig bygge en flomvoll. Flomvollen kan tidligst stå 
ferdig i 2021/2022. Dersom flomvollen blir etablert 
vil Midtbyen ikke bli direkte berørt av 200års flom.  
 
 

 

Ref s.44 NVE Flomsonekart Delprosjekt Kongsvinger 
2003_09 
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5.9 Landskap, natur- og rekreasjonsverdier 

5.9.1 Naturforhold 

Naturmangfoldkartet viser registrering av arter av stor forvaltningsmessig interesse i Tommelstads 
gate mellom fortauet og den kommunale parkeringsplassen. Med bakgrunn av lokalitetens plassering 
på en asfaltert plass anses registreringer å være enkeltobservasjoner og ikke et habitat for artene. 

5.9.2 Landskap 

Landskapet rundt Kongsvinger sentrum er innrammet av lave skogkledte åser, og Glomma deler 
sentrum i to og definerer et klart skille mellom sentrum- og stasjonssiden. Innenfor planområdet 
skråner terrenget generelt fra sørvest oppover mot nordøst med gjennomsnittlig helning på ca. 1:26. 
I vest ligger terrenget lavest på ca. kote +147, mens høyeste punkt i nord er på ca. kote +153. Det er 
registrert berg i dagen, og det er innslag av ulike trearter i hele Midtbyen. Det er allikevel kun trærne 
mot krysset mellom Brugata og Tommelstads gate som vurderes å ha særlig bevaringsverdi. Det er 
bolighusene med hage som bidrar til den den grønne opplevelsen. Parkeringsplasser og lite definerte 
uterom og infrastruktur dominerer omlag halvparten av planområdet.  

5.9.3 Rekreasjon 

Glomma, parker og plasser 
Det er umiddelbar tilgang til flere parker og turvei langs Glomma.  
 

 
Foto fra strategidokumentet 
«Kongsvinger 2050» 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrasjon av ASAS arkitektur 
 

  
Foto fra Kongsvinger Kommune Rådhusplassen 
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5.10 Grunnforhold og forurensning  

5.10.1 Grunnundersøkelser 

Midtbyen ligger i likhet med store deler av Kongsvinger under marin grense, og området som ligger 
under kote +147,1 som innebærer at det må gjøres tiltak mot 200 års flom. Undersøkelser utført ca. 
100 m øst for tiltaksområdet fant humusholdige fyllmasser og rivningsavfall over faste masser over 
berg. Dybden til berg varierer mellom 0 – 3,7 m. Ca. 200 m nordøst ble det registrert både grove 
faste masser og finkornige bløte masser. De finkornige massene kategoriseres som 
sprøbruddmateriale. Undersøkelser utført ca. 250 m nordvest for tiltaksområdet fant et tynt torvlag 
over faste masse bestående hovedsakelig av siltig sand og sandig silt. 
 

 
Fra 18204 Notat RIG01 Områdestabilitet.pdf utarbeidet av Løvlien Georåd, s.4; Figur 3.1 NGUs løsmassekart 

 
Ifølge kvartærgeologisk kart fra NGU kan det forventes morenemateriale (lys grønn) og elve- og 
bekkeavsetning (gul), se Figur 3.1. NGUs berggrunnskart indikerer at bergarten i området består av: 
«Grønnstein, amfibolitt» [7]. 
 
Faren for kvikkleireskred i Kongsvinger er i utgangspunktet forholdsvis liten, men store områder 
ligger under marin grense der muligheten er tilstede. NVE har utarbeidet aktsomhetskart for skred. I 
Kongsvingerområdet er detaljnivået på aktsomhetskartet lavt og usikkerheten derfor stor. I terrenget 
mellom Eidemsgate og festningen viser aktsomhetskartet en liten sannsynlighet for kvikkleireskred.  

Bakgrunnen til at Løvlien Georåd as er usikre på risikoen for kvikkleireskred fra høyereliggende 
terreng er resultatet fra grunnundersøkelser som ble gjort i forbindelse med planlegging av Thorvald 
Løvenskjolds terrasse. Det ble her funnet løsbruddmasser som ligger tett opp mot kvikkleire i 
egenskaper. Et større kvikkleireskred fra slike ovenforliggende områder vil kunne få konsekvenser for 
Midtbyen.  

Det må påberegnes behov for grunnundersøkelser på tomtene for 
detaljprosjektering, dette kan med fordel utføres samtidig som undersøkelsene nord for området 
dersom dette blir nødvendig.  
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5.10.2 Forurensning i grunn gnr.51, Bnr. 15,134 og 244 

Det er fare for forurensning i grunnen i tilknytning til eksisterende bensinstasjon på tomtene med 
gnr. 51 og bnr. 51, 134 og 244. Det foreligger en avtale om løsningsrett og servitutt vedrørende 
fremtidig bruk, TINGLYST, dokumentnr: 1 185 529, 26 oktober 2017, STATENS KARTVERK. 
Løsningsretten kan kun slettes av Esso Norge AS. Det er lagt ned forbud mot bruk og nybygg som er 
særskilt utsatt for miljøforurensning.  

5.11 Kulturminner og kulturmiljø 

Planområdet inneholder verneverdige bygningsmiljø. Rapporten «Kulturminnefaglig vurdering 
Midtbyen Kongsvinger» er med å danner grunnlaget for vurderingene som er gjort i «Analyse for 
Midtbyen i Kongsvinger» av Norconsult AS, samt Parallelloppdrag for Midtbyen i 2017.  
 
Bedehuset i krysset Tommelstadsgate og Brugata 
Parallelloppdraget anbefaler følgende om bevaring av miljøet langs Tommelstads gate og Brugata: 

  
 
 

 
 
Bedehuset 
Bygget i 1877, Sefrakregistrert, 
Hovedtrekkene i bygget er bevart både mht 
organisering, gir tidsdybden i Midtbyen. 
Middels kulturhistorisk verdi og høy 
arkitektonisk verdi.  
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Brugata 20, 24 og 28  

 

 
Tidlig 1900. SEFRAK registrert. Betydning i 
sammenheng med øvrige historiske bygg i 
nærheten. De gir innblikk i gatens betydning som 
forretningsgate i starten av 1900-tallet og bidrar 
sammen med øvrige bygninger til å gi tidsdybde til 
området. Bygningene har middels verdi 
kulturhistorisk.  
 
 

 
Fjellgata 10 og Tommelstadsgate 11 

 
Parkvegen 7 og 11 
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Fjellgata 19 og 23 
 
Parallelloppdraget anbefaler følgende om bevaring av miljøkvaliteten i midtre deler av Midtbyen: 

 

 

Byggeår ca 1920, Bolig med uthus. Boligene er i nybarokk stil med en kompakt bygningskropp med 
høyt mansardtak. Kulturhistorisk og arkitektonisk verdi.  
 
Eiendommene viser hvordan sentrale boliger i Kongsvinger var romslige og hadde store hager med 
uthus. Anleggene er som helhet godt bevart og viser hvordan bebyggelsen i området ble oppført. 
Hovedbygningen er vanlig forekommende i en større sammenheng. Anlegget med bolig, hage og 
uthus danner sammen med villabebyggelsen for øvrig i området et miljø med arkitektonisk og 
kulturhistorisk verdi.  
 
Fjellgata 19 og 23, med tilhørende hager foreslås bevart med hensynssone for bevaring av 
kulturmiljø. Fjellgata 21, som ligger mellom 19 og 23, er fra samme tidsperiode, men er i dårligere 
forfatning, og har ikke bevart sitt tidsmessige særpreg. Dette huset foreslås revet og tomten 
opparbeidet som en bydelspark. Fjellgata 19 og 23, med park imellom vil danne et hyggelig 
kulturmiljø i Midtbyens indere kjerne. 
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Parkveien 19 og 21 
Parallelloppdraget anbefaler følgende om bevaring av miljøkvaliteten i krysset Juells gate/ 
Parkvegen: 

 

 

Foto av Kongsvinger kommune 
 

Byggeår 1910 – 1920, boliger med uthus. Husene har jugendstilstrekk. Hovedbygningen er vanlig 
forekommende. Villaene med de spisse takene dannet tidligere et eget miljø i denne enden av 
Midtbyen. Anleggene i nr 19 og 21 er til dels godt bevart med hage og uthus, selv om detaljering er 
noe endret.  
 
Husene på nordsiden av vegen er regulert til utbygging i tilgrensende reguleringsplan for  
Tommelstadsgate vest. Parkvegen 22 er potensiell tomt for en mulig fremtidig utvidelse av 
politihuset. Det er ikke ønskelig å legge hensynssone på de allerede regulerte eiendommene.  



Revidert 28.04.2020 27 

 
Parkvegen 19 og 21 har gjennom planprosessen vært vurdert bevart med hensynssone for bevaring 
av kulturmiljø. Bygningene med de karakteristiske spisse takene ville danne en staselig 
inngangsportal til Midtbyen, på hver sin side av innkjøringen til Juells gate. I avveininger mellom 
vernehensyn og en praktisk utnyttelse av utbyggingsarealene, er bevaring av dette bygningsmiljøet 
ikke tatt med i planforslaget som foreslås lagt frem til offentlig ettersyn. Det oppfordres imidlertid til 
bruk av saltak ved høyere maks. mønehøyde. 
 
Illustrasjonen under viser et mulig utbyggingsmønstre i Midtbyen hvor Parkvegen 19 og 21 er bevart. 

 
Det ble i planprosessen vurdert ulike alternativer 
for bevaring av bygninger i aksen Fjellgata/ Juells 
gate.  
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6 Teknisk infrastruktur 

6.1.1 Strøm 

Strømnettet har en belastning tilpasset dagens forbruk, oppgradering ved utvidelse må påberegnes.  

6.1.2 Vann og avløp 

Flere av GIVAS IKS overvanns-, spillvanns-, og vannledninger i reguleringsområdet har i forhold til 
dagens bebyggelse begrenset kapasitet. Det har vært utfordringer med oppstuving av overvann 
rundt Gnr/Bnr 73/198. Det er ukjent om det er privat eller offentlig overvannsledning som er 
årsaken. Spillvannsledning i Fjellgata og Parkvegen, samt vannledning i Fjellgata har begrenset 
kapasitet. Ved utbygging vil det være nødvendig med oppgradering.  

6.1.3 Veg 

Vegnettet dekker dagens behov.  

6.2 Sosial infrastruktur 

Illustrasjon av ASAS Arkitektur  

6.2.1 Skolekapasitet 

Det er jevn skoledekning for alle trinn.  

6.2.2 Barnehagedekning 

Erfaringstall og statistikk fra SSB viser god dekning og ledig kapasitet etter hovedopptak.  
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7 Beskrivelse av planforslaget  
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7.1 Planforslagets hovedidéer 

Hovedhensikten med planen er å legge til rette for en mer konsentrert utbygging i sentrum. Sentrum 
består i dag i hovedsak av kontor/forretning og publikumsrettet virksomhet. Midtbyen har behov for 
å styrkes og koble seg til sentrum som en vital næring- og boligbydel. For å utvikle den lite 
finmaskede eksisterende strukturen til en tydelig forlengelse av sentrum, er det behov for flere 
plangrep, som vil fungere i parallelle løp over tid.  
 
Trafikkhierarkiet snus 

Eksisterende infrastruktur beholdes, men utbedres 
til fordel for de myke trafikantene. Området får 
senkede fartsgrenser og begrensede inn- og 
utkjøringsmuligheter. Bilen vil i området være gjest, 
og skal tilpasse seg myke trafikanter.  
 

Akser og bevegelseslinjer 
Eksisterende struktur skal forsterke linken mellom 
sentrum, øvrig by og Glomma. Fjellgata skal styrkes 
som urban sykkel- og boligakse gjennom Midtbyen 
fra sykehuset til rådhuset med et forhagepreg, 
tilstøtende smett og byrom. Smettene fungerer 
som link gjennom bolig- og næringsarealer for myke 
trafikanter.  
 

Kvartalsstruktur 
De fire kvartalene i midtbyen er store, tilpasset et 
boligområde med småhusbebyggelse. Transformert til 
konsentrert bybebyggelse blir disse kvartalene massive 
og betydelig større en andre bykvartaler i Kongsvinger 
sentrum. Ved å dele hvert av de fire kvartalene i 
Midtbyen i to, vil størrelsen på disse gjenspeile 
størrelsen på tilstøtende kvartaler mot Storgata og 
Brugata, for eksempel Haugerkvartalet. Illustrasjonen 
viser inndeling av Midtbyen i åtte deler basert på 
eiendomsstruktur i rødt og grøt. Blå strek viser 
eksisterende kvartaler i sør. Denne inndelingen danner 
grunnlaget for den nye kvartalsstrukturen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Eksisterende vegnett bevares, og den ytterligere 
inndelingen ivaretas av 8m brede «smett». Disse 
opparbeides som en del av grønnstrukturen og 
tilrettelegges for almen gjennomgang for gående og 
syklende. 

Illustrasjon av ASAS Arkitektur  
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Diagrammene under viser areal innenfor byggegrenser (blå), gatestruktur (rosa), grønnstruktur 
(grønn) og hensynssoner for bevaring av kulturmiljø (orange). Disse danner til sammen rammene 
rundt kvartalsstrukturen i planforslaget. 
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Link Urban sitt bidrag til 
parallelloppdraget viser en 
bygningsstruktur som ligner en 
tilsvarende type inndeling. 
Illustrasjonen viser denne satt i 
sammenheng med tilgrensende 
bystrukturer. 
 
Tydelig struktur, kontrast og skala 
En tydelig ramme legges i ytterkant av 
området. Flere av de tyngre 
byelementene i Kongsvinger sentrum 
ligger inntil Midtbyens ytre; 
Kongsvinger sykehus, Kongsenteret-
øst, Politihuset og en del av fylkesvei 
250, der trafikkmengden tidvis 
kommer opp mot 20 000 ÅDT. 

 
Kontrasten til det harde ytre, blir det 
mykere indre. I planen er det lagt vekt 
på å speile og møte eksisterende 
strukturer i og utenfor planens 
avgrensning. Planen krever nedtrapping mot eksisterende verneverdig bebyggelse og forhager i 
Fjellgata.  

 
Historie og egenart løftes 
Midtbyen har verneverdig bebyggelse som har skapt en stedegen og etablert identitet for området. 
Planforslaget viderefører grepet med forhager som naturlig grønne lunger.  
 
Fleksibilitet i programfunksjon og tidslinjer 
Mulighet for fremtidig næring eller allmennyttige formål i alle førsteetasjer gir fleksibilitet i bruk over 
tid. Dette sikres gjennom bestemmelsene om brutto 4 m etasjehøyde i 1. etasje. Unntak fra 
bestemmelsen er gitt i Fjellgata. Bakgrunn for dette er at etablering av Fjellgata som en boliggate 
med forhager er et av grunnprinsippene i planen. Det anses derfor som lite gunstig med etablering av 
ny næringsvirksomhet, utover det som tillates i den bevaringsverdige bebyggelsen i Fjellgata. 

 
Kongsvinger har i dag i underkant av 18 000 innbyggere og har en forventet befolkningsvekst opp 
mot 2040 på 20 000 innbyggere. 75% av befolkningen bor i dag i eneboliger. Det bygges mellom 20 -
30 boliger i året. Områdereguleringsplan for Midtbyen tilrettelegger for over 500 boenheter. 
Planforslaget gir rom for utvikling over tid.   
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7.2 Arealformål  

Planen regulerer samferdselsformål, park, sentrumsformål og rent boligformål.  
 
Sentrumsformålet innbefatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, 
hotell/overnatting og bevertning. Forretninger tillates kun langs Tommelstadsgata og Brugata. Det 
tillates ikke boliger i første etasje langs Tommelstadsgata og Brugata. Med unntak av eiendommer 
med hensynssone bevaring tillates kun boliger langs Fjellgata. Det tillates parkeringsanlegg som del 
av sentrumsformålet. Kvartalene langs Juells gate, mellom Parkvegen og Fjellgata reguleres til rent 
boligformål. Hensikten med formålsfordelingen er å skape et rent bomiljø i Midtbyens indre, med 
næringslokaler langs det mest trafikkerte ytre vegnettet og sentrumsfunksjoner mot dagens 
sentrumsgater.  

7.3 Utnyttelse av formål.  

Planforslaget legger opp til en maks utnyttelsesgrad som varierer mellom 45% og 50% BYA i de ulike 
delfeltene.  
 
Tabellen under viser maksimalt bebygd 
areal i de ulike delfeltene. Totalt gir 
planforslaget rom for maksimalt BYA på 
14 266 m2. 
 
Plantegningen viser hvordan bebyggelsen 
potensielt kan ordnes dersom maksimalt 
BYA bygges ut.  
 

 
Maks utnyttelse kan kun 
tillates dersom krav om 
uteoppholdsareal og 
solforhold er ivaretatt. 
Høyden på bebyggelsen, 
fordelingen mellom boliger 
og andre sentrumsformål, 
samt boligstørrelse vil 
påvirke antall boliger det vil 
være rom for i 
planforslaget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Max 
BYA 

Arealformål 
m2 

Bevarings-
verdig m2 

Nytt BYA 
m2 

S1 50 4837 0 2418 

B1 45 3676 0 1654 

B2 50 3923 0 1962 

S2 45 5555 479 2021 

S3 45 4296 702 1231 

S4 45 3558 138 1463 

S5 50 2424 129 1083 

S6 50 4868 0 2434 
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7.4 Bebyggelsens estetikk og utforming 

Den overordnede estetiske ambisjonen reflekteres gjennom en variasjon av skala, farger, flater og 
materialbruk. Planen legger til rette for et godt samspill mellom inne- og uterom. Det oppmuntres til 
utstrakt bruk av tre på alle områder. Både som historisk referanse til trehusbebyggelsen, for dets 
estetiske fordeler og som del av den bærekraftige ambisjonen som ligger i evalueringsrapporten. 
Vern av bygg og landskapselementer skal bidra til en historisk forankring og en variasjon i uttrykk.   
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur herunder; veianlegg, park, vegetasjonsbruk og 
overvannshåndtering skal gis en plassering, utforming, detaljering og materialbruk som ivaretar 
visuell kontakt og gode fysiske forbindelser for gående og syklende i og utenfor planområdet. 

7.4.1 Byggehøyder og bygningsstruktur 

Reguleringsplanen legger opp til en bygningsstruktur med variasjon i byggehøyder, fra 3 til 5 etasjer, 
og oppdeling av fasader. Dette grepet søker å gi en dynamikk til den konsentrerte bebyggelsen som 
visuelt nedskalerer volumene og skaper spennende byrom.  

Bebyggelsen skal ligge mot gatenettet slik at det dannes en kvartalsstruktur. Bebyggelsen skal 
funksjonelt og gjennom sin arkitektur henvende seg til gatene og byrommene. Næringslokaler / 
tjenesteyting skal lokaliseres mot, og ha egen inngang fra gate eller byrom. Næringsarealer/ 
tjenesteyting i 1. etasje skal utformes med åpne fasader.  
 
Illustrasjonen hentet fra parallelloppdraget: 
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Kvartalene kan utvikles på mange ulike måter. Plantegningene under er eksempler på ulike måter å 
bygge ut kvartalene på. Eksemplene viser en noe lavere BYA enn det som maksimalt kan tillates. 
Dette gir en luftigere og mer leken bebyggelsesstruktur. 
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7.4.2 Fasader  

Bygårdene skal visuelt brytes opp ved hjelp av farger, materialer og sprang i fasade. Det skal være 
maks 15 meter uten slikt brudd. Mot Fjellgata og Juells gate hvor leilighetene i 1. etasje har privat 
forhage skal denne oppdelingen gjenspeile bredden på forhagene/ eiendomsparsellen.  
Fasadekledning skal i hovedsak være i naturbasert miljøvennlig materiale som tre eller tegl. 

Bilder hentet fra eksempler i parallelloppdrag 

 
Bildene viser eksempler på fasader som er brutt opp og materialer i tre og tegl. Relativt store 
volumer kan ved bevisst design visuelt brytes ned til en skala som passer i bomiljø og Kongsvingers 
øvrige skala. 
 
Der det ikke egner seg, eller ikke er naturlig med åpne og utadrettede fasader, skal fasaden være av 
aktiv karakter. Med aktiv fasade menes varierte flater, taktilitet og estetisk uttrykk som bidrar til en 
levende boligby. Ensartede og lukkede fasader, uavhengig av byggets innhold og funksjon, tillates 
ikke.  
 
Boligenes inngangspartier etableres med tydelig henvendelse til gate og gang- og sykkelforbindelser. 
Næringsbebyggelse skal henvende seg mot 
publikum på gateplan. Avbøtende 
støyskjermingstiltak skal naturlig integreres i den 
arkitektoniske utformingen av tiltakene. 
 
Balkong/altan/terrasse vil være en del av by og 
uterom, og skal ha minimum dybde på 1,5 m. 
Balkonger kan maks krage ut 0,6 m over fortau og 
byrom, og skal ha minst 3,5 meter fri høyde over 
bakken. Balkonger skal harmonere med øvrig 
fasade. Hele Balkongens form og uttrykk skal 
tilstrebe en god estetisk utforming.  
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Roskilde Station Area, av danske Effekt           Spelhaugen. Angarde/Gehl    

 
Prosjekt fra Porpertygroup.no 

Farger 

Fargestrategiplan Natur + utarbeidet av Mette L´orange, revidert september 2014 for Glommengata, 
gir en konkret palett for hovedfarger og detaljer som viser et spekter av jordfarger med innslag av 
klare, rene farger for å understreke og skape kontrast til moderne samtidsuttrykk som vil harmonere 
i Midtbyen. Det oppfordres til å bruke denne veilederen eller en tilsvarende palett ved utforming av 
nye tiltak.  

 
Utsnitt hentet fra rapporten, Fargeplan for 
Kongsvinger, pilotprosjekt Glommengata, 
Natur +, Mette L`Orange, sivilarkitekt, 
billedkunstner, revidert september 2014. 
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7.5 Tak  

Grønne tak på bygninger kan bidra med teknisk funksjon i form 
av fordrøyning og en estetisk heving av taklandskapet. 
Tekniske anlegg, med unntak av oppbygg for teknisk 
installasjon for heis og trapperom, tillates ikke på tak og skal 
legges i bygg. Oppbygg for heis og trapperom skal utformes i 
harmoni med øvrig bebyggelse. Det oppfordres til bruk av 
saltak for å skape variasjon og ta opp formuttrykk fra 
eksisterende bebyggelse. 
 
Utsnitt fra illustrasjonsplan i kvartal av ASAS arkitektur: takhager. 
 

7.6 Boligmiljø og bokvalitet 

Midtbyens ytre ramme skjermer de indre områdene mot trafikkstøy og danner en roligere kjerne. 
Rommene i boligbyen er foreslått med rause og solfylte arealer. Gjennomgående traséer og smett for 
myke trafikanter som bidrar til mindre kvartalsstrukturer. Bebyggelsen i indre kjerne mot Fjellgata er 
kun tillatt bebygget i 3 etasjer. Mot Fjellgata tillates kun adkomst til boligformål (gjelder ikke for 
eiendommer med hensynssone bevaring). Bestemmelsesområdet forhager mot Fjellgata skal ivareta 
hagepreget som som vi har i Fjellgata i dag. Ved å sikre at en del av boligene får private forhager 
sikres også en viss variasjon i boligtype. Det er en målsetting at Midtbyen skal romme boliger for alle 
aldersgrupper i ulike livsfaser. Verneverdig bebyggelse bidrar til variasjon fra nybygg til preg av 
småskala bylandskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon hentet fra parallelloppdrag 2017. 

 
Fjellgata 19 med tilhørende uthus og 21 bevares. Mellom de to byggene etableres en bydelspark. 
Disse tre elementene danner en indre grønn kjerne og vil ivareta den historiske bebyggelsen med 
villaer med store hager fra 1920-tallet. Fjellgata 19 og 21 gis et generelt sentrumsformål for en 
fleksibel bruk. Café eller grendehus er funksjoner som ville bidratt positivt i miljøet, men det viktigste 
er at byggene blir brukt og ivaretatt.  
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Diagrammene viser hensynssoner for bevaring av kulturmiljø (oransje) og grønnstruktur. Disse to 
strukturene danner sammen en viktig del av bomiljøet i Midtbyen. 
 
Livet i og mellom bygg og bylandskap skal være oversiktlig og enkelt i Midtbyen, med fokus på høy 
boligstandard, nærhet til gode uterom, lekeplasser og servicefunksjoner.  

7.7 Utearealer 

For å skape en attraktiv boligby er det 
sentralt å tilby vekslende byrom med 
varierte bygulv. Rause gårdsrom, 
gateparker, aktive møteplasser og 
urbane byårer med tydelige 
funksjoner inngår som en sentral del 
av Midtbyens identitet. Kongsvinger 
kommunes Formingsveileder for 
gater og plasser i Kongsvinger 
sentrum, mai 2008, legges til grunn 
ved opprusting av utearealene. 
Utearealene for bolig følger føringer 
fra Kommuneplanens arealdel, 2019-
2030 kap 8.5.1 Generelle 
kvalitetskrav.  

7.7.1 Gater og gaterom 

Parkveien  
Samlevei for kollektiv og øvrig trafikk. Brede sidefelt i deler av gaten, gis fleksibel funksjon til 
midlertidig parkering og annet mulighetsrom. 

   
Prinsippsnitt av Kongsvinger kommune 
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Fjellgata 
Sykkel og gangakse gjennom Midtbyen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinsippsnitt av Kongsvinger kommune 

 
Brugata 
Fylkesveg og handlegate. Bredt fortau med trerekke.  

   
Prinsippsnitt av Kongsvinger kommune 
 
Eidems gate 
Fylkesveg, transportåre og sykkelforbindelse med trerekke mot veien for grønt preg og reduksjon av 
støy.  

 
Prinsippsnitt av Kongsvinger kommune 
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Juellsgate  
Tverrforbindelse og konsentrert adkomstsone for trafikk. 4.5 m kjørefelt og brede sidefelt i annet 
dekke og grønt preg med trerekke.  
 

      
Prinsippsnitt av Kongsvinger kommune 

 
Tommelstadsgate 
Bygate med næring og bærer av historie med felt for vern.  

  
Prinsippsnitt av Kongsvinger kommune 

7.7.2 Gatetunet  

Gatetunet skal fremme opphold og lek, og gi tyngre trafikk begrenset omfang. Oppdeling av fortau og 
kjørebane fjernes, og gatetunet vil fungere som et sambruksfelt mellom myke og harde trafikanter. 
Gatetunet kan for eksempel gis mulighet for enveiskjøring ut av området, for å trafikksikre og unngå 
større tiltak for snuplasser. Utformingen av kjørbart areal skal ha et fast kjørbart dekke. Brede 
sidefelt med gode mulighetsrom for beplantning og avrenning på et variert dekke. Tydelig markering 
av gatetunets start og slutt, og rom for midlertidig parkering ved henting og levering skal markeres 
tydelig i dekket. Unntaksvis vil eksisterende steinmurer smalne gatefeltet, dette tillates for å fremme 
historie og preg.  

7.7.3 Park 

Parken P1 skal være en bydelspark og tilrettelegges for bruk av alle aldersgrupper. Denne parken skal 
være Midtbyens felles samlingspunkt. 
 
Parken ved bedehuset i krysset Tommelstads gate og Brugata er et uterom i småskala som skal 
oppgraderes og gjøres universelt og allment tilgjengelig. Oppgraderinger av det grønne dekket, 
beplantning, et fast dekke for å unngå tråkk i gress og benker for hvile. Det oppfordres til mindre 
tiltak som stimulerer til aktivitet og inngår og bidrar positivt til uterommet.  



Revidert 28.04.2020 42 

7.7.4 Forhagene 

 
Forhagene bidrar til historie, grønt preg, vitalitet og 
variasjon mot det offentlig byrom i gatetunet. Ved 
etablering av nye forhager som grenser mot 
gatetun skal det tilstrebes pene overganger. Det 
oppfordres til tørrmur av naturstein eller 
forblendingstein ved behov for å ta opp høyde. Ved 
behov for gjerder oppfordres det til bruk av treverk 
med pene overganger og pen beplantning.   
 
 
                   Bildet er hentet fra parallelloppdraget. 

Referanser til møteplasser og uterom 

 
Forslag til utforming av offentlig møteplasser og gaterom.  

 

 

 
Forslag til skille mellom privat og felles uteområde (tredekke inntil fasade, gressvoll, prydgress/lave busker) 
Trening og aktiviteter for folk i alle aldre. Urbant og landlig samtidig. Småskala og storskala uterom. Både rolige omgivelser 
og høy aktivitet. Sanselige opplevelser - lyden av fugler og vann. Universelt utformet. 
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7.8 Trafikk 

7.8.1 Forbindelser gående  

Parallelloppdraget anbefaler å etablere gangforbindelser utover det etablerte vegsystemet. 
Planforslaget sikrer dette ved å dele de fire store kvartalene opp i to mindre kvartaler hver. Mellom 
delfeltene ligger 8 m brede bestemmelsesområder som sikrer etablering av gangforbindelser. På 
denne måten sikrer gode tverrforbindelser, og oppdeling av bygningsstrukturen i mindre kvartaler 
tilsvarende andre kvartaler i Kongsvinger sentrum.  
 

7.8.2 Sykkelveier 

Planområdet kobler seg på den nye kommuneplanens arealdel og utvikling av hovedsykkelnett.   

 Illustrasjon fra Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse 2019 – 2030. Figur 14: Hovedsykkelnett i 
byen – hovedruter og sekundærruter 
 
Deler av Brugata kobler seg til eksisterende hovedrute, med brede fortau og tydelige inn- og 
utkjøringer. Eidemsgate kobler seg på eksisterende sekundær sykkelrute. Fjellgata legger til rette for 
å bli framtidig hovedrute.  
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7.8.3 Endring kjøremønster i Brugata og FV 250 

Trafikkmønsteret som løper gjennom planområdet 
fra Gjemselund bru og deler av Brugata har med 
dagens rundkjøring en karakter som tilhører det 
større veilandskapet med mer trafikk og fart. I 
planprosessen ble det skissert opp løsninger som 
etterstreber løsninger av en mer bymessig karakter 
som ble presentert for Statens Vegvesen. 
Intensjonen ved å innføre bykrysset er å tilbakeføre 
areal til byen og gi en tydelig karakter til vei og 
bygg som tilhører en bystruktur.  
 
Statens vegvesen er positiv til en løsning hvor 
rundkjøringen bygges om til et bykryss. Det finnes 
per i dag ingen finansiering eller prioritering av 
finansiering til en slik ombygging. Det er lagt et 
bestemmelsesområde over deler av området som 
må avvente utbygging i påvente av nytt kryss. 

Illustrasjon av INBY 

7.8.4 Kjøreatkomst 

Vegnettillustrasjon utarbeidet av ASAS 
arkitektur på bakgrunn av figuren 
«Gatehiarki» fra Kommunedelplan 
Kongsvinger sentrum, sentrumsplanen 
vedtatt 30. august 2007.  
 

Plankartets inntegnede adkomstpiler 
forholder seg til overordnet veinett. 
Ønsket endring i adkomstforhold skal 
begrunnes og omsøkes. Atkomstpiler er 
begrenset for å møte overordnede planer 
for et trafikksikkert sentrum. Inn- og 
utkjøring til egen eiendom er tillatt i 
gatetunformålet. 
 
Varelevering skal ivaretas ved 
opparbeiding av fortausarealene i Brugata 
og Eidemsgate. 
 
Kjøreadkomst til eksisterende 
eiendommer og boliger beholder sin 
eksisterende adkomst.  
 

Utkjørsel mellom Trafo på tomt gnr: 73 bnr: 273 og bygget mot Brugata på gnr: 73 bnr: 269 stenges 
av trafikkmessige hensyn.  

7.9 Parkering  

Krav til felles parkeringsanlegg innenfor de enkelte delfelt søker å legge til rette for en fremtidsrettet 
og fleksibel parkeringsløsning. Noen beboere vil ikke ha behov for parkering, mens andre vil kunne ha 
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behov for flere plasser. Fellesløsningene vil kunne gi rom for bildelingsordninger, og eventuelle 
plasser til overs vil kunne leies bort.  
 
Det at parkeringsanleggene skal ha atkomst fra det ytre vegnettet gjør at Fjellgata og Juells gate kan 
opparbeides som et gatetun på de myke trafikantenes premisser. Det er vurdert som hensiktsmessig 
å tillate kjøring i gatetunet for at beboere skal kunne kjøre til eiendommen eller sette fra seg varer og 
lignende.  
 
Etableringen av de felles parkeringsanleggene medfører at noen prosjekter må ta opp i seg andre 
prosjekters parkeringsbehov. Finansieringen av anleggene må samordnes gjennom 
utbyggingsavtaler.  
 
Midlertidige parkeringsløsninger for prosjekter som ikke skal romme parkeringsanlegg kan bli en 
utfordring. 

Planforslaget tilrettelegger for etablering av uavhengige offentlige eller private parkeringsanlegg som 
en del av sentrumsformålene. 

Avkjørsel og parkeringsplasser på eiendom 73/ 269 

Avkjørselen fra Brugata til eiendom 73/269, mellom trafo og Brugata 20, foreslås stengt i 
reguleringsplanen. Brugata er fylkesveg og det har tidligere vært en prosess mellom grunneier og 
Statens vegvesen i forhold til stenging av avkjørselen. Eiendommen har sin hovedatkomst på andre 
siden av Brugata 20. Grunneier, som driver legekontor, ønsker å opprettholde utkjøring ved trafoen 
for å sikre best mulig tilgjengelighet for ambulanse, da det kan være trangt i bakgården. Avkjørselen 
foreslås stengt på grunn av dårlige siktforhold.  

Gnr/ bnr 73/266 omfatter to parkeringsplasser innerst på den kommunale parkeringsplassen i 
Brugata. Atkomsten til parkeringsplassene går over den kommunale eiendommen.  

7.10 Tekniske planer 

Før rammetillatelse kan gis skal det foreligge godkjent helhetlig plan for samferdselsanlegg, Park P1 
og teknisk infrastruktur. Denne vil danne grunnlag for utbyggingsavtale og eksempelvis en 
anleggsbidragsmodell.  

7.11 Universell utforming  

Planen legger til rette for at offentlig uterom utformes i henhold til gjeldende krav. Området har i 
noen deler utfordringer med helling. Offentlige uterom og gater er skissert med hensyn til gjeldende 
krav. Utfordringene er møter og overganger mellom ulike arealer, da det er mulig å søke hvert tiltak 
direkte fra områdeplanen til byggesak, er det behov for å sikre gode planer som viser overganger og 
møter mellom utomhusarealene.  
 
Det skal ved byggesøknad redegjøres for hvordan universell utforming er ivaretatt i utearealene, 
internt og i sammenheng med omgivelsene, dette gjelder for både offentlige og private tiltak. Dette 
for å kunne se tiltakene i sammenheng med omkringliggende arealer.  
 
Nybygg følger til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer for universell utforming.  
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7.12 Sol-/skyggeforhold  

Inntrukket femte etasje, samt lavere bebyggelse langs Fjellgata og mot verneverdig bebyggelse gir 
gode solforhold både i de fleste bakgårdene, i forhagene, i P1 bydelsparken, og i gatetunet. 
Bakgårdene bak bebyggelsen langs Brugata får noe dårligere solforhold. Totalt sett sikres gode 
solforhold i planområdet.  

 

7.13 Forurensning i grunn 

Planen legger til rette for kombinerte formål på tomt gnr: 51 og bnr: 15,134 og 244, det er det i dag 
er bensinstasjon. Dette inngår som en del av helhetlig utvikling av Midtbyen, forutsatt at 
heftelser/servitutter fjernes. Det er ingen grunn til å forvente forurensning i grunn, og det er 
lagt inn en generell bestemmelse for området.  

7.14 Støydempende tiltak 

Det er utarbeidet støyvurdering for området. Selv om byggeområdet inntil fortauet langs Brugata og 
Eidemsgate ligger noe inn i rød støysone tilrådes det å legge bebyggelsen i fortauskanten. Innendørs 
støy må ivaretas, og uteoppholdsarealene ligger skjermet mot støy inne i kvartalene. I 
kommuneplanens arealdel ligger Midtbyen innenfor avviksområdet hvor nye bygninger og 
bruksendringer til støyfølsomt bruksformål kan lokaliseres i områder med støynivå (Lden) inntil 70 
dBA ved fasade, forutsatt at tilleggskrav oppfylles. Denne bestemmelsen videreføres i 
reguleringsplanen med noe justering av tilleggskravene. 

7.15 Luftkvalitet  

Planforslaget legger til rette for mindre trafikk fra biler inn i området, bebyggelse i randsonen vil 
skjerme indre bebyggelse. Områdeplanen oppfordrer til å ivareta det grønne preget. Det forventes 
ikke at utviklingen av Midtbyen vil påvirke grenseverdiene internt i området.  
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7.16 Bevaringsverdier 

  
Et preg av historie gjennom bevaringsverdig bebyggelse og landskapselementer er illustrert i 
plankartet og sikret gjennom egne bestemmelser og hensynsoner.  
 
 «Kulturminnefaglig vurdering av Midtbyen» av Høyer Finseth, samt Parallelloppdraget ligger til 
grunn for de kulturminnefaglige hensynene som tas i planen. Fjellgatas særpreg med frodige hekker 
og hager trekkes ofte frem som en av de viktige kvalitetene som gir Midtbyen identitet. Dette 
særpreget søkes videreført gjennom Fjellgata i tillegg til bygninger og bygningsmiljø som har blitt 
regulert til hensynsone for bevaring av kulturmiljø. Ulike alternativer for bevaring av bygningsmiljøer 
i Midtbyen er vurdert. Parallelloppdraget gir anbefaling om konkrete bygninger som minimum skal 
bevares. Samtlige av disse ligger innenfor hensynssonen langs Tommelstadsgate. I tillegg anbefales 
det at deler av bygningsmiljøet i Juells gate/ Fjellgata, s. 6 i rapport fra Norconsult, skal bevares. 
Dette vurderes å være ivaretatt i planforslaget gjennom miljøet som dannes rundt Fjellgata 19 og 23, 
og småhusskalaen som gjenspeiles i fasadeinndeling og forhager langs hele Fjellgata.  
Planforslaget søker å balansere ønsket om et rasjonelt utbyggingspotensiale med tilstrekkelig 
bevaring for å ivareta historisk særpreg og identitet. Det er derfor valgt å konsentrert 
vernehensynene til aksene Tommelstadsgate og Fjellgata. 

7.17 Arkeologiske registreringer 

Automatisk fredete kulturminner:  
I forbindelse med oppstart av planarbeidet, kom Hedmark fylkeskommune med innspill om at det 
skal tas forbehold om eventuelle ikke-registrerte kulturminner, derav kulturminner under 
markoverflaten. Egen bestemmelse innarbeides i fellesbestemmelsene på bakgrunn av dette.  

7.18 Miljøprogram 

Kongsvinger kommunes Regionale miljø- og klimastrategi tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål. 
Hovedmålene er at kommuneorganisasjonene skal være klimanøytrale i 2025 og at 
Kongsvingerregionen (sivilsamfunn og næringsliv) skal være klimanøytrale i 2030.  
 
Midtbyen og planforslaget følger et av hovedstrategiene gjennom en by- og tettstedsutvikling som er 
inkluderende, trygg, robust og bærekraftig. Bebyggelsen hensyntar framtidas klimautfordringer og 
planlegger for håndtering av overvann og flom. Planforslaget stimulerer til økt bruk av sykkel, gode 



Revidert 28.04.2020 48 

traséer for gående og tilknytning til kollektivtransport. Områdeplanen oppfordrer til bærekraftig 
planlegging, ressurs og materialbruk.   

7.19 Klimatilpasning 

I planarbeidet ble det avsatt arealressurser og grøntarealer med effektive tiltak som regnbed og/eller 
terrengforsenkning samt styrking av eksisterende vegetasjon. Dette er tiltak som har størst uttelling 
for terreng- og flatestiltak, og gir god håndtering av overvann. Det oppfordres til bruk av grønne tak 
og en variasjon i bruk av flater. Harde flater skal ledes videre til infiltrasjons- og fordøyningsflater på 
terreng.  
 
Det stilles ikke eget krav til blågrønn faktor for området eller det enkelte tiltak. Det forutsettes en 
redegjørelse ved byggesak for åpen og lokal overvannshåndtering på egen eiendom. Det oppfordres 
til å benytte norm for blågrønn faktor for å beskrive samlet infiltrasjonsevne på det enkelte prosjekt.  
 
Det er igangsatt initiativ fra kommunen om flomvoller langs Glomma for å sikre mot 200 års flom. 
Dette vil ha direkte innvirkning på planområdet, da hele området vil sikes mot flom. Inntil planen for 
sikring foreligger, skal åpne flomveier sikres ved det enkelte prosjekt.  

7.20 Forutsetninger og tidsplan for gjennomføring  

Tidsperspektivet for planen er bred med en ujevn utbyggingstakt, grunnet planområdets størrelse og 
ulike interesser for utvikling. Områdeplanen er et underlag for felles forståelse av hva Midtbyen vil 
være, og en forutsigbarhet i forhold til hvilke krav som blir gitt til området. Planen legger til rette for 
utvikling av området direkte til byggesak, forutsatt gode avtaler som sikrer fellesareal, samferdsel, 
parkering og at øvrige nødvendige løsninger er ivaretatt. Gjennomføring er avhengig av god dialog og 
samarbeid mellom grunneierne, og mellom grunneiere og kommunen.  

7.21 Rekkefølgebestemmelser 

Hentet fra bestemmelsene: 

Før rammetillatelse (S1-S6 og B1-B2) 

Plan for overordnet teknisk infrastruktur, samferdselsanlegg og park 
Det skal foreligge godkjent overordnet teknisk plan for teknisk infrastruktur, samferdselsanlegg og 
park (P1) for hele planområdet. 
 
Felles parkeringsanlegg 
Det skal sikres opparbeidelse av parkering for biler tilhørende ny bebyggelse med tilfredsstillende 
parkeringsdekning. Ved behov for en midlertidig løsning i påvente av permanent løsning skal 
permanent løsning også være sikret.  
 
S1-S6 og B1-B2 
Oppgradering av teknisk infrastruktur fram til planområdet, teknisk infrastruktur i planområdet og 
tilgrensende samferdselsanlegg, fortausarealer og gatetun, skal være sikret gjennomført. Park 1 skal 
være sikret gjennomført. 

Før bebyggelse tas i bruk (S1-S6 og B1-B2) 

Uteoppholdsareal 
Felles uteoppholdsareal skal være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan før 
brukstillatelse kan gis, eller påfølgende sommer. 
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Parkering 
Parkering i henhold til krav skal være opparbeidet. 

Før ferdigattest kan gis  (S1-S6 og B1-B2) 

Teknisk infrastruktur 
Før ferdigattest kan gis skal nødvendig infrastruktur for tiltaket med offentlig veiformål, vann- og 
avløpsanlegg være fradelt, opparbeidet og overtatt av Kongsvinger kommune og GIVAS fram til og 
langs tilgrensende side av tomta. 

Rekkefølge i tid (S1-S6 og B1-B2) 

Rivning av eksisterende bygg 
Før rivingstillatelse gis innenfor utbyggingsområdene, skal rammetillatelse for ny bebyggelse være 
gitt. 

8 Virkninger av planforslaget 

Planforslaget er i samsvar med overordnet plan, og er vurdert iht. plan- og bygningsloven Kapt 4 
utredningskrav, §§ 4-1 og 4-2 og Forskrift om konsekvensutredning. Planen er vurdert å ikke være 
utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredning §§ 6-7. Tiltaket er vurdert å ikke gi 
vesentlige virkninger på miljø og samfunn, etter forskriftens § 10, og kommer derfor ikke innenfor 
krav om konsekvensutredning etter forskriftens § 8. 

Før rammetillatelse kan gis skal det foreligge godkjent helhetlig plan for samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur. Denne vil danne grunnlag utbyggingsavtaler. 
 
ROS-analyse er utarbeidet og ligger som vedlegg til denne planbeskrivelsen. ROS-analysen ble 
utarbeidet våren 2019, og bygger ikke på siste oppdaterte veiledningsmateriale. 

8.1 Trafikk  

Trafikkbildet blir mer oversiktlig for både myke og harde trafikanter, og fører til en tryggere og bedre 
flyt i trafikken.  

8.2 Teknisk infrastruktur 

Energibehov, forbruk og vann og avløp vil få større belastning. Utbedring av nettverk planlegges i 
samråd med leverandørene på bakgrunn av planlagt utbygging i området.  

Planforslaget sier at det skal foreligge godkjent helhetlig plan for samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur og park P1 før rammetillatelse kan gis. Denne vil danne grunnlag for utbyggingsavtale 
etter eksempelvis en anleggsbidragsmodell.  

8.3 Forurensning, støy og luftkvalitet 

Insentiv til å sykle og bevege seg i og rundt Midtbyen, ved å fjerne tunge trafikanter fra det indre 
gatenettet, vil bidra til en generell heving av både luft og støykvalitet. Ny bebyggelses plassering vil 
ramme inn byrom og skjerme for støy og forurensning. Støyrapporten utarbeidet i forbindelse med 
områdeplanen beskriver at der det vil bli ny bebyggelse mot rød sone, vil uteområdene i senter av 
Midtbyens kvalitet heves. Økt fokus på grøntareal bidrar også til redusert støy og bedrer 
luftkvaliteten.  

8.4 Konsekvenser for næringsinteresser 

En forutsigbar og samlende plan som gir mulighet med søknad om tiltak direkte til byggesak.  



Revidert 28.04.2020 50 

8.5 Grunnervervsbehov 

Veggrunnen i Fjellgata og Juells gate eies i dag av private grunneiere og driftes av kommunen. 
Kommunen vil ved behov for utbedring av gate – og vegnettet i hele området utføre nødvendige 
tiltak og inngå avtaler med den enkelte grunneier.  

8.6 Interessemotsetninger 

Historisk og kulturelt preg i verneverdige/ bevaringsverdige arealer versus uforløst 
utbyggingspotensiale fra private utbyggeres side.   
 
Trafikale motsetninger i form av harde versus myke trafikanter.  

8.7 Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen  

Det må utarbeides grunnundersøkelser i henhold til gjeldende forskrift for området som skal 
utbygges.  

9 Medvirkning/forhåndsuttalelser/innspill til planarbeidet 

 
Innspill til høring av planprogram 
Sammendrag av innkomne merknader og forslagstillers kommentarer til disse påfølgende. Komplette 
merknader samlet i eget vedlegg.  

Oppsummering av uttalelse Kommentar 

Direktoratet for mineralforvaltning – brev datert 24.05.2017 

Ingen merknader Ingen kommentar 

 

Erik Lødding / eloedding@gmail.com – mail datert 26.05.2017 

 1. Området fra Rådhusgata, Fjellgata, Juells gate, 
videre til Strandpromenaden og tilbake til 
Rådhusgata har potensiale for å bli en 
fotgjengervennlig rute i sentrum, med en 
kombinasjon av handel/servering og kultur. 
Denne skisserte ruten burde derfor sees i 
sammenheng, med tanke på gatestruktur og 
estetisk uttrykk. 

Fjellgata blir styrket som sykkel og gågate med 
vekt på gode uterom og sikre møter mellom 
myke og harde trafikanter. Juells gate får en 
tilnærmet lik funksjon. Smett gjennom området 
henvender seg til fotgjengere. Veistruktur m.m. 
kommentert i kap. 6 og 7 under tema Trafikk. Det 
er utarbeidet egne formål og bestemmelser som 
ivaretar de myke trafikanters interesser.  

 2. Rådhusgata og begynnelsen på Fjellgata (fra 
Telegrafen til Skatteetaten) burde gjøres om til 
en ren gågate. Dette kan sees i sammenheng med 
punkt 1 ovenfor, samt at man har gunstige 
siktlinjer fra både Rådhusplassen/Storgata og fra 
Strandpromenaden/Kongssenteret. Ved å 
regulere Rådhusgata/Fjellgata til gågate, vil man 
tydeliggjøre området som byens handelssentrum. 
Videre vil det også kunne styrke en fremtidig 
utvikling av "Haugekvartalet". 

Dette oppfattes til å ligge utenfor planområdet. 
Strukturer som forholder seg innenfor området 
er kommentert i pkt 1.   

3. Diskusjonen rundt bevaring av eksisterende 
bebyggelse versus nybygg/fortetting burde kunne 
løses på en hensiktsmessig måte. Her er det viktig 
at en reguleringsplan tar høyde for at det 
arkitektoniske uttrykket på nye bygg og 
fasadeskilt holder en viss kvalitet, slik at det er en 

Egen rapport er utarbeidet for Midtbyen. Vedlagt 
og referert til i kapittel 5 og 6. Hensyn til bevaring 
er en aktiv del av strategien for å videreutvikle 
byidentiteten til Midbyen. Fjellgata gis egen 
bevaring for å bevare forhagene og preget det gir 
til gaten. Parkveien fungerer som samleveg for 

mailto:eloedding@gmail.com


Revidert 28.04.2020 51 

harmoni mellom gammelt og nytt. Samtidig er 
det viktig at reguleringsplanen ikke er så snever 
at den hindrer utvikling. Et forslag kan være at 
det tillates mer fortetting i Parkvegen, mens 
Fjellgata kanskje burde få en noe strengere 
regulering i et bevaringsperspektiv. Årsaken til 
dette er at Fjellgata har et mer særegent uttrykk 
enn Parkvegen, og har potensiale for kafeer, 
restauranter, nisjebutikker, kultur og boliger med 
"sjel". I Parkvegen burde man kanskje på sin side 
tillate bygg som er noe høyere, men som også 
harmonerer med bymiljøet. 

kollektivtrafikk og biltrafikk.  

 

Statens vegvesen – brev datert 14.06.2017 

SVV interesser i planarbeidet for Midtbyen er i 
hovedsak:  

- Samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og byutvikling.  

- Ivaretagelse og tilrettelegging for gående 
og syklende, hovedsykkelvegnettet, 
kollektivtrafikk.  

- Veg-og gatenettet og dets 
transportfunksjoner, byggegrenser, 
parkering.  

- Trafikksikkerhet, inkludert 
adkomst/avkjørsler til området, 
varelevering.  

- Forvaltning og drift og vedlikehold av 
fylkeskommunens gatenett innenfor 
planområdet.  
 

De trafikale konsekvensene av den planlagte 
utbygging må utredes gjennom planarbeidet, og 
nødvendige tiltak belyses.  

Trafikkforhold er kommenter i kapittel 6 og 7.  
under tema for trafikk  

 

Eidsiva – brev datert 16.06.2017 

Fortetting i området vil føre til høyere belastning 
i EN sitt strømnett, og utbygger/forsterkninger av 
nettet må påberegnes. Kostnad for 
utbygging/forsterkning vil tilfalle utbygger via 
anleggsbidrag, beregnet i henholdt til enhver tids 
gjeldende regelverk. Skulle noe av eksisterende 
nettanleggene bli berørt i en utbygging, må dette 
dekkes i sin helhet av utbygger, så sant det ikke 
foreligger annen avtale.  

Kommentert i kap 5 teknisk infrastruktur og 6 
tekniske planer  

EN ber Kongsvinger kommune ta kontakt med EN 
tidlig i prosessen for å sikre at strømnettet som 
bygges i dag, og fremover, tar hensyn til fremtidig 
utbygging i og rundt Midtbyen. 

Kongsvinger Kommune kontakter EN i 
høringsperioden.   

 

Fylkesmannen i Hedmark – brev datert 19.06.2017 
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Fylkesmannen forutsetter at forslag til 
reguleringsplan vil bli utarbeidet i tråd med 
føringer i overordnet plan.  
 

Planen er utarbeidet på bakgrunn av 
strategidokumentet Kongsvinger 2050 og 
evalueringsrapporten fra parallelloppdraget. Det 
har vært tett dialog med kommunen som har hatt 
løpende informasjon om pågående utarbeidelse 
av ny kommunedelplan for 2019 -2030. 
Områdeplanen har så langt det lar seg gjøre, 
imøtekommet nye planer og 
evalueringsrapporten samt samlet beslutninger 
utarbeidet i dialog og prosess med utbyggere og 
kommunen.   

Fylkesmannen er  positiv til at det tas et helhetlig 
grep gjennom områderegulering for Midtbyen 
med tanke på at det skal fortettes og 
transformeres,  men forutsetter at videre 
oppfølging skjer gjennom detaljregulering.  

Hensikt å sikre evalueringsrapport m.m.  

Fylkesmannen forutsetter at det gjøres en 
grundig vurdering i det videre planarbeidet 
hvorvidt fremtidige detaljreguleringsplaner 
utløser krav om konsekvensutredning.  

Tiltaket er vurdert etter KU-forskriften og 
Kongsvinger Kommune, som planmyndighet, har 
konkludert med at det ikke er nødvendig med 
konsekvensutredning.  
 

Fylkesmannen ber om at hensyn til barn og unge 
vektlegges i planarbeidet. Det bør avsettes 
tilstrekkelige og egnede arealer for lek, utendørs 
opphold og generelle møteplasser. Uteplasser er 
viktige kvaliteter som bør sikres i transformasjons 
og fortettingsprosjekter. Fylkesmannen anbefaler 
at det i kart eller bestemmelser klargjøres hva 
som skal være offentlig tilgjengelige arealer. 

Offentlige plasser, gatetun og smett sikrer høy 
kvalitet i tillegg til avsatte krav i bestemmelsene 
for lek og utearealene.  

Fylkesmannen viser til Statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal og 
transportplanlegging (SPR-BATP 2014) og ber om 
at hensyn til myke trafikanter vektlegges i 
planarbeidet. 

Øvrige føringer for vei og gateutforming er lagt til 
grunn ved planlegging. Det vil kreve 
detaljutforming av alle veg- og gatetiltak.  

Generelt er det et mål om å styrke sykkel og 
gange som transportform, som for Side 2 av 2 
øvrig er i tråd med satsningsområdet i 
Kongsvinger 2050 om å øke andelen som går og 
sykler. Dette kan blant annet gjøres gjennom å 
sikre enkle og trygge tverrforbindelser og 
koblinger mellom bebyggelse og etablerte gater. 

Fjellgata oppgraderes og tilrettelegges for sykkel 
og gående. Fortau utbedres. Kommentert i 
kapittel 6 for trafikk.  

  

 

GIVAS – brev datert 20.06.2017 

Flere av GIVAS IKS overvanns-, spillvanns-, og 
vannledninger i reguleringsområdet har i forhold 
til dagens bebyggelse begrenset kapasitet.  
Det har vært problemer med oppstuving av 
overvann rundt Gnr/Bnr 73/198. Det er ukjent 
om det er privat eller offentlig overvannsledning 
som er årsaken. Spillvannsledning i Fjellgata og 

Kommentert i 6. Tekniske planer.   
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Parkvegen, samt vannledning i Fjellgata har 
begrenset kapasitet. Ytterligere fortetning vil føre 
til høyere belastning på GIVAS IKS sitt 
ledningsnett, og utbygging av ledningsnettet må 
påregnes. GIVAS IKS ber om at kommunen tar 
kontakt når de måtte ha behov for 
detaljkunnskap om nettanleggene i området.  
Kostnaden for utbygging av ledningsnettet vil 
tilfalle utbygger. Det må skrives utbyggingsavtale 
for det ledningsnettet som GIVAS IKS skal overta 
og drifte. 
  

GIVAS ber Kongsvinger kommune om å ta kontakt 
med GIVAS IKS tidlig  i planprosessen. 

Kongsvinger Kommune kontakter GIVAS i 
høringsperioden.   

 

HEDMARK FYLKESKOMMUNE – Brev datert 26.06.2017 

Balansering mellom grad av fortetting og gode 
bokvaliteter blir et viktig tema i planarbeidet.  
Det forutsettes at planarbeidet søker helhetlige 
løsninger med god arkitektonisk kvalitet, med 
vekt på universell utforming og med tilstrekkelige 
og egnede uteoppholdsareal for alle 
aldersgrupper. Det forutsettes at retningslinje for 
behandling av støy T-1442 legges til grunn for 
planleggingen. 

Utearealene ivaretas gjennom bestemmelsene. 
Støyrapport kommentert i beskrivelsen og eget 
vedlegg. Nødvendige tiltak påkreves i 
Byggesøknad gjennom bestemmelsene.  

Automatisk fredete kulturminner:  
Fylkesdirektøren har ingen merknader til 
planarbeidet ut fra hensynet til automatisk 
fredete kulturminner. Det må likevel tas 
forbehold om eventuelle ikke-registrerte 
kulturminner, derav kulturminner under 
markoverflaten. Følgende tekst bes innarbeidet i 
reguleringsplanens fellesbestemmelser:  
«Dersom det i forbindelse med tiltak i marken 
eller under vann 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 gjøres kjent med denne bestemmelse. 
Melding om funn skal straks sendes Hedmark 
fylkeskommune v/ Kulturminneavdelingen, jf. lov 
om kulturminner § 8, annet ledd.» 

Innarbeides i beskrivelse og bestemmelser.  
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10 Vedlegg 

 Reguleringsbestemmelser 
 

 Reguleringsplankart, A2 i målestokk 1:1000, xxxxx 

 
 Diagrammer for byggeområder, samferdselsformål og grønnstruktur 

 

 Illustrasjon mulige bygningsstrukturer 
 

 ROS- analyse 
 

 Bykryss Brugata, utarbeidet av INBY, 20190411 BykryssTO-Skisse 600, A3 i målestokk 1:800
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