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Rådmannens 
INNSTILLING 
 
Detaljregulering «Kongsvinger Brannstasjon» med planID 201902, plankart datert 19.05.2020 og 
bestemmelser datert 19.05.2020, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 - 12. 
 
 
 
02.06.2020 Planutvalget 
Votering: 
Innstillingen er enstemmig. 
 
Planutvalget- 025/20 Vedtak: 
Detaljregulering «Kongsvinger Brannstasjon» med planID 201902, plankart datert 19.05.2020 og 
bestemmelser datert 19.05.2020, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 - 12. 
 
 
 
18.06.2020 Kommunestyret 
Votering: 



Vedtaket var enstemmig. 
 
Kommunestyret- 050/20 Vedtak: 
Detaljregulering «Kongsvinger Brannstasjon» med planID 201902, plankart datert 19.05.2020 og 
bestemmelser datert 19.05.2020, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 - 12. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn 
Formålet med planarbeidet har vært å legge til rette for ny brannstasjon i Kongsvinger, da 
nåværende stasjon ikke tilfredsstiller dagens krav og standarder. Planen legger også til rette for at 
man på sikt kan utvide med flere funksjoner og ytterligere bygningsmasse på tomten, under samme 
arealformål ; offentlige eller privat tjenesteyting. Kjøp av tomt ble behandlet i formannskapet 
22.08.2018. Ny brannstasjon er prioritert i kommunens økonomiplan 2021-2022.  
 
Prosess 
Planen er utviklet av Incube architecture på oppdrag fra KKEiendom. Stein Halvorsen arkitekter har 
parallelt med planen arbeidet frem et skisseprosjekt for ny brannstasjon i samarbeid med 
Kongsvinger brannvesen og KKEiendom, som ligger til grunn for planen.  
 
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, Vardåsvegen 
mot øst, og boligområder mot nord og nordvest. På området står i dag rester av tidligere 
trafikkstasjon, som skal rives. Helt vest i planområdet har kommunen nylig opparbeidet en asfaltert 
gang- og sykkelveg, som blant annet brukes som forbindelse mellom skole og nærliggende 
boligområder.  
 
Planstatus og avgrensning 
Hoveddelen av området er i kommuneplanen av 2019 avsatt til offentlig og privat tjenesteyting, 
mens den grønne korridoren i vest er avsatt til turdrag. Det foreligger ingen gjeldende 
reguleringsplaner for området. Planen grenser til regulert trafikkareal for Faye 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.  
 

 
 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel, 2019             Ortofoto med omriss av plan. 



      
 
Hovedtrekkene i planforslaget  
· Todelt situasjon for adkomst; utrykningskjøretøy har adkomst fra Øvre Langelandsveg og 
hovedsakelig persontrafikk Vardåsvegen.  
 
· Området er differensiert med to ulike tillatte byggehøyder. Det legges til rette for to etasjer, eller 
dobbelthøyde i hovedvolumet sentralt og mot vest som i stor grad rommer utrykningskjøretøy. I 
dette bygningsvolumet er det også skissert tekniske soner og sovealkover.  
 
·  I øst skisseres et foreløpig volum blant annet tiltenkt feievesen og administrasjon, over to etasjer. I 
denne delen av planen er det mulig å bygge fire etasjer, med tanke på fremtidige utvidelser. Det 
foreligger per i dag ingen slike konkrete planer om utvidelse.  
 
- Grøntarealer i hjørnet Øvre Langelandsveg / Vardåsvegen.  
 
· Mellom de to volumene ligger entre-sonen i tilknytning til parkeringsplasser i sør.  
 
· I nordvest er det innregulert en gang- og sykkelveg som kommunen nylig har oppgradert med 
asfalt og belysning.  
 
 

 
 
Illustrasjonsskisse, mai 2002. 
 
 
Konsekvensutredning og ROS-analyse  
Det er ikke vurdert krav eller behov om konsekvensutredning, da formålet er i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Ros-analysen redegjør for faktorer som marin leire, barn og unges 
sikkerhet og brannstasjon som aktuelt terrormål. Planen sikrer at disse forholdene hensyntas.  
 
Andre opplysninger  



For mer detaljerte opplysninger om saken og kommentarer til offentlig ettersyn vises det vedlagte 
planbeskrivelse og oppdatert ROS-analyse. Dokumenter som ikke er vedlagt saken finnes på 
arkivsaksnummer 19/1765.  
 
 
 
Offentlig ettersyn 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 04.02.2020 – 18.03.2020. Det kom inn 7 
uttalelser, ingen innsigelser. Disse handlet om barn, unge og myke trafikanters sikkerhet i området, 
støy- og grunnforhold- og hva som burde tas i reguleringsplan jf. byggesak, dimensjonering av 
sikkerhetsklasse i forhold til flom, forhold til eksisterende vannledninger, skredfareforhold, sikring 
av området,  fastsetting av adkomster og rekkefølgekrav. Disse forholdene er konkretiserert i 
vedlagte planforslag. Se for øvrig kommentarer fra plankonsulent.  
 
Endringer foretatt etter offentlig ettersyn: 
Det har pågått en dialog mellom plankonsulent og fylkeskommunen angående veg og adkomst 
siden høringsperioden gikk ut. Det er ikke gjort vesentlige endringer siden planen lå ute til offentlig 
ettersyn, kun konkretiseringer, justeringer og rettelser: 
· Koordinater til opparbeidet gang/sykkelveg er målt opp justert i plankart.   
· Adkomster er justert, konkretisert gjennom plankart og bestemmelser og vedlagte 

illustrasjonsskisse. Økte frisiktsoner.  
· Det er utarbeidet en illustrasjonsskisse som viser prinsipper for utomhusforhold, parkering, 

intern-logisitkk, og oppføring av gjerder. Dette, og mulighet for støttemurer er baket inn i 
planbestemmelser.  

· Grøntområdet i sørøst er utvidet og justert. 
· Turdraget i vest er noe smalnet inn, for å sikre godt nok plass til bygg.  
· Justering av linjer for bl.a. fortau. Her er det lagt inn bestemmelse som gjør det mulig å justere 

mellom ulike vegformål i prosjektering.   
· Kantstopp i tråd med ny praksis i sentrumsnære områder i Kongsvinger.   
· Lagt til byggegrense rundt hele byggeområdet.  
· Endret risikoklasse i forhold til flom. 
· Skisser fra tidlig stadium av volumplassering, samt uttalelse fra brannvesen som underbygger 

disse valgene og andre forhold som støy, er nå lagt ved saken.  
· Oppdatert 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. Skisseprosjektet synliggjør at det finnes 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.  
 
Trafikale forhold  
Ny brannstasjon vil ligge i et relativt oversiktlig område med en fornuftig todeling av adkomsten.  
Det er i skisseprosjektet tilrettelagt for de manøvreringsarealer inne på tomten som 
utrykningskjøretøy krever. Planen sikrer, og gir rom for ytterlige sikkerhetstiltak for myke 
trafikanter.  
 
Utforming og visuell virkning på omgivelsene  
Brannstasjonen 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. 



Plankart og bestemmelser sikrer tilfredsstillende forhold for naboer i øst ved et eventuelt byggetrinn 
to. 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.  
 
Risiko og sårbarhet 
Prosjektet vurderes å ha liten negativ påvirkning eller risiko for mennesker, miljø og materielle 
verdier. Planbestemmelser sikrer at grunnforholdene undersøkes før bygg oppføres.  
 
Medbestemmelse: 
Oppdragsgiver, forslagsstiller og brannvesen har holdt informasjonmøte som planlagt etter at 
planen ble lagt på høring. Barn- og unges talsperson har fått planen presentert i eget møte.  
 
Konklusjon og oppsummering: 
Å få etablert en ny og moderne brannstasjon vil ha stor samfunnsnytte. Aktuell tomt synes å være et 
godt valg for skissert program og virksomhet med kjøretøy som trenger store manøvreringsarealer. 
Planforslaget har på en tilfredsstillende måte avdekket vesentlige forhold, tatt hensyn til viktige 
faktorer og laget gode rammer for videre prosjektering. Planen gir et godt handlingsrom for videre 
bearbeiding og detaljprosjektering.  
 
Rådmannen anbefaler at plan for Kongsvinger brannstasjon kan vedtas.   
 
 


