
 

Planbeskrivelse til:


Detaljregulering Vardåsvegen 1


Kongsvinger brannstasjon - Plan ID 201902

Dokument versjonsdato: 22.01.2020



INNHOLD 
1. BAKGRUNN	 4


2. PLANSTATUS	 5

2.1. Forhold til gjeldende planer 	 5

2.2. Parallelle planarbeid	 6

2.3. Nasjonale og regionale føringer	 6

2.4. Kommunale føringer	 6


3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET	 7

3.1. Beliggenhet	 7

3.2. Historikk, eksisterende bebyggelse	 10

3.3. Veg- og trafikkforhold	 10

3.4. Teknisk infrastruktur	 11

3.5. Offentlige og private servicetilbud	 11

3.6. Uteopphold og grøntstruktur	 12

3.7. Terrengforhold	 12

3.8. Grunnforhold	 12

3.9. Flora og fauna	 14

3.10. Forurensning	 15

3.11.Verneinteresser	 16


4. EIENDOMSFORHOLD	 17


5. PLANPROSESS OG MEDVIRKING	 17

5.1. Oppstartsmøte og kunngjøring oppstart regulering	 17

5.2. Forhåndsmerknader	 17

5.3. Medvirkning	 18


6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET	 19

6.1. Bakgrunn	 19

6.2. Bebyggelsens plassering og utforming	 20

6.3. Uteoppholdsareal og grønnstruktur	 21

6.4. Parkering	 22

6.5. Trafikkløsning	 22

6.6. Teknisk infrastruktur	 24


� Side �  av �2 41



6.7. Riggplass	 26

7. BESKRIVELSE AV VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN	 26


7.1. Risiko og sårbarhet	 26

7.2. Støy	 27

7.3. Trafikk	 27

7.4. Teknisk infrastruktur	 27

7.5. Estetikk og landskap	 28

7.6. mulig utvidelse av bebyggelse på tomten	 32

7.7. Konsekvenser for nabolaget	 32

7.8. Barn og unge	 33

7.9. Kulturminner	 33

7.10. § 8-12 i Naturmangfoldloven	 33


8. Uttalelser og merknader	 33

8.1. Eidsiva Nett AS	 34

8.2. Mattilsynet	 34

8.3. GIVAS	 34

8.4. Statens vegvesen	 35

8.5. Fylkesmannen i Innlandet	 37

8.6. Nabo	 38

8.7. Innlandet fylkeskommune	 38

8.8. Innlandet fylkeskommune, Samferdsel - Trafikk og miljø	 39

8.9. Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid	 39

8.10. Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid	 39


9. Vedlegg	 40

� Side �  av �3 41



1. BAKGRUNN 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av hovedsakelig ny brannstasjon i 
Vardåsvegen 1 i Kongsvinger. Eksisterende bygninger tilhørende gamle Kongsvinger 
trafikkstasjon skal rives. Reguleringsplanen gir rom for tilleggsarealer, da eventuelt også 
annen offentlig og/eller privat tjenesteyting kan bli konkretisert gjennom prosjekteringen 
som pågår parallelt. Snarvegen som går langs planområdets nordvestre grense er 
oppgradert i løpet av høsten 2019 til gang- og sykkelveg. Dette er innarbeidet i planen, 
samt fortau langs nordsiden av Øvre Langelandsveg. (Gang- og sykkelveg langs sørsiden 
av veien er med i tilgrensende reguleringsplan).


Avkjørsler til området er justert med hensyn på trafikkmønster på tomta og trafikksikre 
løsninger i forbindelse med kryss, holdeplass, fortau og overganger.


Gode løsninger for adkomst, kryssing og bussholdeplass er kartlagt i planarbeidet.


Nøkkelopplysninger


Kommune: 	 	 	 	 Kongsvinger


Adresse :	 	 	 	 Vardåsvegen 1


Gårds- og bruksnummer:	 	 51/93, 184/4 og 168/1


Gjeldende planstatus:		 	 Uregulert


Forslagsstiller / tiltakshaver:	 	 Kongsvinger kommune


Forslagsstillers plankonsulent:	 Incube Architecture


Grunneier:	 	 	 	 Kongsvinger Kommune


Planens hovedformål:		 	 Brannstasjon


Planområdets areal: 	 	 	 9300 m2


Byggeområdets areal:		 	 5915m2


Maks %-BYA:		 	 	 Total %-BYA=60%


Konsekvensutredningsplikt:	 	 Nei


Forslagsstiller er Kongsvinger kommune ved Even Skaarseth Enger (koordinator), enhet 
Næring og miljø og Lone Kjersheim (saksbehandler plan), enhet Arealplan og byutvikling.


Tiltaket er politisk forankret. Det har vært foreslått mange ulike tomter til ny brannstasjon 
tidligere. Kjøp av tomt er behandlet i Formannskapet 22.08.2018, sak 07418.


Reguleringsplanen er utarbeidet parallelt med byggprosjektering av brannstasjonen av Stein 
Halvorsen arkitekter AS.


Reguleringsplanen omfatter gnr./bnr. 51/93 og 184/4 som eies av Kongsvinger kommune. 
Området har et areal på 9435 (ca) m2.


Planområdet ligger på nordsiden av Glomma langs Øvre Langelandsveg, like vest for 
avkjøring til Vardåsvegen. Planområdet har grense i Østre Langelandsveg i sørvest, i 
Vardåsvegen i nordøst og til tilgrensende boligområder i nord og nordvest.
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Planen vurderes å ikke utløse krav om utredningsplikt etter forskrift om 
konsekvensutredning. Beskrevne tiltak vurderes å ikke få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn.


I forkant av oppstartsmøte regulering er det foretatt anbudskonkurranse.


Planforslaget er utarbeidet av Incube Architecture på vegne av Kongsvinger kommune.


2. PLANSTATUS 

2.1. FORHOLD TIL GJELDENDE PLANER  
Det foreligger ingen gjeldende reguleringsplan for området, og planen medfører ikke 
oppheving eller erstatning av deler av gjeldende planer (reguleringsplan / bebyggelsesplan). 
Planområdet grenser inntil regulert trafikkareal i reguleringsplan for Faye Hansens veg, 
planID 7905 (1980) og Galgebakken, planID 9402 (2003).


Figur 1. Omriss av varslet avgrensning for planområdet (rød linje) i forhold til omkringliggende 
reguleringsplaner i utkast til kommuneplanens arealdel. Omrisset er i etterkant noe justert, for ikke å 
overlappe eksisterende planer. 

Reguleringen synes å være i henhold til gjeldene overordnet bystrategi, som lagt frem i 
strategiplanen «Kongsvinger 2050» med overordnede rammer og føringer for byutvikling, 
arealbruk og transportsystem. Forslag til planbestemmelser som er relevante for etablering 
av brannstasjonen er vurdert og hensyntatt i det pågående planarbeidet. Brannstasjon 
lokaliseres nære sentrum, i tråd med målsetningen at Kongsvinger skal være en kompakt by 
med korte avstander. 
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2.2. PARALLELLE PLANARBEID 
Reguleringen samsvarer med utkast til ny kommuneplan.


Ingen innspill som er av relevans for saken har kommet i forbindelse med at 
kommuneplanens arealdel har vært ute til høring.


Tilleggsopplysning i etterkant av offentlig ettersyn:  
Kommuneplanens arealdel 2019-2030 ble vedtatt den 26.09.2019, sak 109/19. Arealdelen 
bygger på kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i juni 2018, og er et virkemiddel 
for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå målene som der er satt. I tillegg bygger 
arealdelen på intensjonene i Kongsvinger 2050, Kongsvingerregionens Næringsstrategi, 
Kongsvingerregionens Miljø- og klimastrategi samt regionale og nasjonale føringer. 

2.3. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging


Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt 
og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og 
byutvikling.


Vurdering: 

Reguleringsplanen er i tråd med mål i punkt 3: «Utbyggingsmønster og transportsystem bør 
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til 
rette for klima- og miljøvennlige transportformer.»


Likeledes er planen i tråd med retningslinjer for samordning av bolig-, areal- og 
transportplanleggingen i punkt 4.3: «Potensialet for fortetting og transformasjon bør 
utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.»


Universell utforming


Krav om universell utforming er gjennom formålsparagrafen i plan- og bygningsloven (§1-1) 
lovfestet, og skal ligge til grunn for all arealplanlegging. Det er en overordnet målsetning om 
bedret tilgjengelighet for alle. Målet er at alle skal kunne bruke samme fysiske omgivelser 
som bygninger, uteareal og transportmidler i så stor grad som mulig.


Vurdering: 

Teknisk forskrift (TEK 17) stiller krav om universell utforming av både bygg og fellesarealer. 
Forskriften er dekkende for relevante forhold på tomten, og det er ikke avdekket forhold 
som krever spesielle hensyn på reguleringsplannivå.


2.4. KOMMUNALE FØRINGER 
Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030
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Kommuneplanens samfunnsplan ble vedtatt i juni 2018 og gir tydelig retning og mål for 
utviklingen av kommunen frem mot 2030. For denne reguleringsplanen er særlig mål og 
ambisjoner innenfor «Klimagassutslipp og global oppvarming» samt kommunens 
arealstrategier relevante.


Det må tilrettelegges for en by- og tettstedsutvikling som ivaretar folkehelsen og det grønne 
skiftet, ved at flere kan gå og sykle til daglige gjøremål og ha mindre behov for bil. Dette vil 
stille krav til lokalisering av boliger, handel og arbeidsplasser, utforming av møteplasser og 
tilrettelegging av gang- og sykkelveger.


Vurdering: 

Brannstasjonen får en sentrumsnær plassering med kort avstand til bussholdeplass. Det 
ligger godt til rette for at en vesentlig del av persontrafikken, både for ansatte og 
besøkende, kan tas med sykkel, gange og kollektivtransport.


Sikkerhetsaspektet for gående og syklister ivaretas av ny sykkelveg innenfor planområdet.


3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1. BELIGGENHET 

Planområdet er på ca 9300 m2, og ligger med god oversikt i krysningspunktet mellom 
Vardåsvegen og Øvre Langelandsveg. Det ligger i et strøk med hovedsakelig 
boligbebyggelse, med noe handel og noen større institusjoner i nærheten. Omkringliggende 
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Figur 2. Utsnitt fra Google Maps som viser beliggenheten av planområdet i forhold til Kongsvinger 
sentrum.



områder er i stor grad preget av lav småhusbebyggelse i tre, noen murhus, stort sett med 
saltak og flate tak. Langs Øvre Langelandsveg på motsatt side av planområdet ligger 
lavblokker i tegl og tre med valmtak på en forhøyning i landskapet. På andre siden av 
Vardåsvegen ligger en dagligvarehandel. Bygget er i en etasje, har platekledning og flatt tak.
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Figur 3. Utsnitt fra Google Maps som viser beliggenheten av planområdet i forhold til nærområdet.

Figur 4. Fotografi av tomten med trafikkstasjon (rives) sett fra krysset Vardåsvegen/Øvre Langelandsvei.
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Figur 5. Kart, Temadata Analyse, Sør Hedmark, viser at planområdet har beliggenhet innenfor byområde 
med kun et svært begrenset område med skogsareal i nærheten.
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Figur 6. Adkomstveier, viktige bygg i nærområdet.



3.2. HISTORIKK, EKSISTERENDE BEBYGGELSE 
Eksisterende bygninger, tidligere trafikkstasjon, er ikke i bruk og er markert som 
«Bebyggelse som forutsettes fjernet» i plankart.

 

3.3. VEG- OG TRAFIKKFORHOLD 
Adkomstveier til området er enten Øvre Langelandsveg fra begge retninger, eller 
Vardåsvegen fra nord. Allerede i dag finnes to adkomstveier inn på tomten, noe som 
forenkler arbeidet mot Statens vegvesen da brannvesenet ønsker å skille persontrafikk fra 
utrykningskjøring.


� Side �  av �10 41

Figur 7. Kart, Temadata Analyse, Sør Hedmark, viser at planområdet ligger innenfor gul og rød støysone.



Hovedfartsåren Øvre Langelandsveg har lange rette strekninger i tilknytning til planområdet, 
og det er kort avstand til sentrum og til sykehuset.


Planbeskrivelsen baserer seg på kjente trafikkdata. Årsdøgnstrafikken langs Øvre 
Langelandsveg er 3400 kjøretøy og langs Vardåsvegen 2500 kjøretøy. Det er vurdert at 
brannstasjonen ikke påvirker dette nevneverdig. Det forutses bygd standard 
trafikkløsninger, og det er ikke behov for en egen trafikkanalyse.


Det etableres nytt fortau langs nordsiden av Øvre Langelandsveg, samt ny gang-/sykkelveg 
gjennom planområdet langs områdets grense i nordvest.


I planområdets nære omgivelser ligger to skoler langs Øvre Langelandsveg, Langeland 
skole med 375 elever i trinn 1-7 ca 300 m nordvest for planområdet, og Øvrebyen 
Videregående skole med 450 elever ca 500 m sørøst for planområdet. Brannstasjonen vil 
altså få beliggenhet hvor mange barn og unge har sin skoleveg.


Planområdet ligger innenfor gul og rød støysone. Det vil være behov for støyutredning i 
forbindelse med byggesaken.


3.4. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Vann og avløp


Vannforsyning til området forvaltes av GIVAS, et interkommunalt selskap mellom 
kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal og Eidskog. Det er beliggende offentlig 110 mm 
vannledning rett sydvest for eksisterende  trafikkstasjon. I samme trase som vannledningen 
ligger spillvannsledning 125 mm og overvannsledning 200 mm. I tillegg overvannsledning 
125 mm vest for trafikkstasjonen i nord-sørlig retning. Byggegrense er plassert slik at ny 
bebyggelse ikke skal komme i konflikt med ledningene.


Strømforsyning


Eidsiva Nett AS er nettleverandør i området. De har eksisterende anlegg i planområdet som 
består av høyspentkabler 22 kV, lavspentkabler (230 V), lavspentlinjer (230 V) og rør. Se figur 
9 nedenfor.


Renovasjon


Avfallshenting faller inn under Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap sine rutiner og 
henteordning.Området har god tilgjengelighet for søppelbil.


3.5. OFFENTLIGE OG PRIVATE SERVICETILBUD 
Brannstasjonen vil yte tjenester for hele Kongsvinger, men det er i liten grad 
publikumsrettede tjenester som er avhengig av oppmøte på stasjonen.


Planlagt virksomhet har i liten grad behov for lokale servicetilbud. På andre siden av 
Vardåsvegen er forretning for dagligvarer.
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3.6. UTEOPPHOLD OG GRØNTSTRUKTUR 
Det er en sammenhengende grøntstruktur/sti som kobler seg sammen med gang- og 
sykkelvegen på planområdets vestre del. Dette grøntdraget fortsetter langt bortover og 
oppover i lia. Grøntdraget er vist i kommuneplanen, og har potensiale for å bli bedre 
tilrettelagt i fremtiden.


3.7. TERRENGFORHOLD 
Planområdet er hovedsakelig flatt med et stort tilnærmet horisontalt platå på kvote 180.5 
moh (ca) i den sørvestlige delen. I nord/nordøst stiger terrenget oppover i en bratt skrent 
mot høyereliggende boligområde, og høyeste punkt innenfor planområdet er i nordøst, 185 
moh (ca).


3.8. GRUNNFORHOLD 
Løsmasser
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Figur 8. Kart viser ledningsnettet i 
området (både privat og offentlig), 

Figur 9. Høyspent (rød stiplet linje) og lavspent (blå stiplet linje) innenfor området. Beliggenhet er 
veiledende.



Planområdet ligger i et område der det er en liten mulighet for marin leire i grunnen. Dette er 
masser lite egnet for infiltrasjon. Den delen av tomten hvor det planlegges bebyggelse er 
flat og har bebyggelse fra tidligere. Grunnforholdene antas å være stabile, men må 
undersøkes videre. I samråd med kommunen er dette satt til byggesaken, i og med at 
denne går parallelt med reguleringsprosessen. Det settes krav om grunnundersøkelser og 
redegjørelse for overvannshåndtering i planbestemmelsene knyttet til søknad om tiltak.


Flom
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Figur 11, 12. Fotografi av tomten sett fra det høyeste partiet i nordøst (til høyer) og fra platået i sør (til 
venstre).

Figur 10. Kart, Temadata Analyse, Sør Hedmark, viser at det ikke finnes frilufts- eller rekreasjonsområde 
innenfor eller i direkte nærhet til planområdet.



Det går en lokal flomrenne over planområdet. Det må tas hensyn til denne ved bebyggelse i 
området og redegjøres for i forbindelse med byggesøknad.


Radon


Radon aktsomhet i området er registrert moderat til lav. TEK17 har tilfredsstillende 
bestemmelser for byggetekniske tiltak for å begrense radonkonsentrasjon i rom med varig 
opphold (årsmiddelverdi skal ikke overstige 200 Bq/m3). 


3.9. FLORA OG FAUNA 
Eksisterende trær skal i forbindelse med byggesaken innmåles og inntegnes på 
utomhusplan. Trær som felles skal markeres.
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Figur 13. Kart, Temadata Analyse, Sør Hedmark, viser at planområdet er registret med mulighet for marin 
leire i grunn.



To uønskede fremmede arter er registrert innenfor planområdet, hagelupin og kanadagullris. 
Bekjempelsestiltak skal utføres minst så godt at ingen planter rekker å utvikle spiredyktige 
frø. For metoder se NIBIO, Plantevernleksikonet.


3.10. FORURENSNING 
Området har vært brukt til trafikkstasjon. Det vil være behov for grunnundersøkelser i 
forbindelse med byggesaken for å kontrollere om hvorvidt massene er forurensede.
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Figur 14. Kart, Temadata Analyse, Sør Hedmark, viser lokal flomrenne over området i retning sørvest /
sørøst.



3.11.VERNEINTERESSER 
Planområdet ligger innenfor eksisterende tett bebyggelse og har begrenset utbredelse. 
Tiltaket påvirker i liten grad andre arealinteresser. 


I forbindelse med gjennomgang av tiltaket etter bestemmelsene i Forskrift om 
konsekvensutredning har Kongsvinger kommune bedømt at særlig vurdering med hensyn til 
konsekvenser for miljø- og samfunn ikke er nødvendig.


Kulturminner


Det er ikke registrert verdifulle kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. 


Det finnes heller ikke noen SEFRAK-registrerte bygninger innenfor området eller 
tilgrensende områder.


Landbruk


Planforslaget berører ikke landbruksinteresser.


Friluftsliv


Planforslaget berører ikke direkte friluftsinteresser, men det er av betydning at eksisterende 
forbindelseslinjer opprettholdes slik at tilgang til friluftsområdene for eksisterende og 
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Figur 15. Kart, Temadata Analyse, Sør Hedmark, viser at det ikke finnes verneverdig bebyggelse innenfor 
planområdet.



fremtidig bebyggelse ikke forringes. Det er hensyntatt i planen gjennom etablering av gang- 
og sykkelveg i grøntdrag langs områdets nordvestre grense.


4. EIENDOMSFORHOLD 
Kjøp av tomt for brannstasjonen er behandlet i Formannskapet 22.08.2018, sak 07418, og 
kommunen eier nå tomten. Planområdet grenser inntil offentlig vegareal, handel og private 
boligeiendommer.


Kommunen gjennomførte oppmåling og kvalitetssikring av tomtegrensene 03.07.2019. 


Eiendomsgrensen mot fylkesvegen følger den gamle busslommen. Det kan være 
hensiktsmessig å endre eiendomsgrensen her, bl.a. med tanke på entydig 
vedlikeholdsansvar for utearealet.


5. PLANPROSESS OG MEDVIRKING 
Overordnet fremdriftsplan legger opp til at parallell detaljregulering og byggprosjektering i 
2019/2020. På grunn av fremdrift i parallellt byggeprosjekt er man avhengig av en effektiv 
saksgang. 


5.1. OPPSTARTSMØTE OG KUNNGJØRING OPPSTART 
REGULERING 

Oppstartsmøte er avviklet 29.05.2019.


Nærværende:


Bjørner Bolle, plankonsulent Incube.


Lone Kjersheim, Kongsvinger kommune, saksbehandler ARBY


Even Skaarseth, Kongsvinger kommune, koordinator NÆMI


Siden Kongsvinger kommune er forslagsstiller var det ikke utarbeidet planinitiativ i forkant 
av oppstartsmøte. I henhold til plan- og bygningsloven skal dette utarbeides når det er 
private forslagsstillere. Møtet tok utgangspunkt i forskriften og krav til planinitiativ. 


Kongsvinger kommune varslet oppstart av planarbeidet den 6. juni 2019 i lokalavisen 
Glåmdalen, med frist for å komme med merknader den 05.07.2019 . Varsel om oppstart ble 
også sendt til naboer, gjenboere og offentlige instanser samt offentliggjort på kommunens 
nettside.


5.2. FORHÅNDSMERKNADER 
Foreløpige innspill som kom frem på interne møter i forkant:


Bussholdeplass må være i henhold til standard. Plankonsulent vurderer plassering og 
situasjon.
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Gang/sykkelveg skal inn i reguleringsplan.  Tidspunkt for bygging: høsten 2019.


Brannstasjonen ønsker separering av trafikk som gjelder utrykning (til Øvre Langelandsveg) 
og persontrafikk (til øst Vardåsvegen).


5.3. MEDVIRKNING 
Minstekravet i plan- og bygningsloven der varsling og høring av planforslag. Det har vært 
vurdert når i prosessen det er hensiktsmessig med medvirkning utover dette. Det er vurdert 
dithen at for at det skal gi verdi for involverte parter, avventes dette inntil et forslag er 
utarbeidet, slik at de involverte får et godt informasjonsgrunnlag som de kan ta stilling til. 
Åpent informasjonsmøte med naboer og øvrige interessenter  gjennomføres i forbindelse 
med at saken legges ut til offentlig ettersyn.


Planforslaget utgjør en mindre endring for omgivelsene. Planformålet er i tråd med ny 
kommuneplan som er under behandling, hvor området er avsatt til privat/offentlig 
tjenesteyting. Samtidig vurderes det at tiltaket vil bidra positivt til nærområdet gjennom en 
estetisk oppgradering av bebyggelse og uteområde.


Planprosessen har foregått i samråd med prosjekterende arkitekt.
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Figur 16. Plankart 
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Samordning og kommunikasjon opp mot andre offentlige instanser er ivaretatt gjennom 
utsendelse av varsel om oppstart og innarbeiding av uttalelser og merknader. 


Statens vegvesen er en viktig aktør i planforslaget, og har kommet med innspill angående 
planområdets avgrensning mot tilliggende planer, utforming av avkjørsler og 
bussholdeplass. Se videre under punkt 8. I løpet av planperioden har fylkeskommunen tatt 
over ansvaret for å uttale seg om fylkesvegene.


6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Plannavn: Brannstasjon Vardåsvegen 1


Plan ID: 201902


6.1. BAKGRUNN 
Hensikten med planforslaget er hovedsakelig å tilrettelegge for en ny brannstasjon. 
eventuelt også annen offentlig og / eller privat tjenesteyting kan bli konkretisert. 
Kongsvinger brannstasjon er hovedbrannstasjon i distriktet, og vil derfor ha 
publikumsrettede funksjoner. Brannstasjonen vil være et av byens viktigste elementer og et 
landemerke i nærområdet og hele byen.


Bygninger og utearealer skal være universelt utformet.


Bygninger vil utgjøres av administrasjon / oppholdsareal for ansatte, og vognhaller / 
garasjeanlegg for kjøretøy. Valgt uttrykk og utforming på bebyggelse og uteareal samt 
adkomst tar utgangspunkt i denne sammensetningen av funksjoner. 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Planområdet er på ca. 9300 m2 fordelt på følgende reguleringsformål:


Planforslaget består av: 


• Plankart


• Reguleringsbestemmelser


• Planbeskrivelse med vedlegg


• Illustrasjoner


6.2. BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING 
Innenfor planområdet skal det tilrettelegges for offentlig tjenesteyting i form av 
brannstasjon, eventuelt også annen offentlig og/eller privat tjenesteyting. Bebyggelsen slik 
den er prosjektert består av ett hovedbygg med vognhaller i en etasje og andre funksjoner 
som kontor og opphold i to etasjer.


Utnyttelsesgraden innenfor o_BOP1 og o_BOP2 samlet er inntil total %-BYA = 60%. BYA 
beregnes i henhold til gjeldende byggeforskrift og veileder om grad av utnytting og 
inkluderer parkeringsareal.


Det samlede arealet for o_BOP er oppdelt på to soner med forskjellig gesimshøyde/
mønehøyde.


o_BOP1: Det tillates gesimshøyde/mønehøyde kote 191,0 m.o.h.


o_BOP2: Det tillates generelt gesimshøyde/mønehøyde kote 193,0 m.o.h. I tillegg tillates for 
et areal tilsvarende maksimalt BTA 600 m2 gesimshøyde/mønehøyde kote 196,5 m.o.h.


Utforming og estetiske kvaliteter


Brannstasjonens gestaltning er et resultat av de ulike kategoriene romprogram. Vognhallen 
beskrives som ett volum, garasjeanlegg som ett volum og operative støttefunksjoner som 

Tabell 1. Arealregnskap 

Formål Feltnavn Areal m2

Offentlig tjenesteyting o_BOP 6064

Fortau o_SF 582

Turdrag o_GTD 391

Park o_GP 518

Kjøreveg o_SKV 1249

Annen veggrunn grøntareal o_SVG 495

Sum 9299
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ett volum, mens administrative funksjoner er lagt over garasjeanlegg for småbiler i et volum 
som er dreid parallelt med Vardåsvegen og kiler seg mellom denne og vognhallen.


Alle volumer er utformet som enkle, geometriske bokser med flate tak. Anlegget får en 
grønn profil med konstruksjoner og overflater i massivtre hvor det lar seg gjennomføre. 
Fasadekledning vil i hovedsak være i bestandige naturmaterialer som tre og stein. Det er i 
planleggingen lagt vekt på å oppnå god arkitektonisk utforming.


Renovasjon


Renovasjonsløsning skal være i henhold til Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap 
IKS sine rutiner.


Det tillates ikke utendørs oppbevaring av avfall annet enn nedgravde avfallscontainere. 
Anlegg for renovasjon skal plasseres slik at det ikke er til sjenanse for beboere eller naboer. 
Eventuelle mindre avfallsbøtter for brukere av utendørsområdet skal ha utførelse som 
parkmøblement. 


Energianlegg 

Eventuelle nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/ tv- og 
datakommunikasjon skal legges som jordkabler. 


Det tillates plassert små, tekniske fellesanlegg som nettstasjoner/trafoer, kabelskap, kabler 
osv. Dette gjelder ikke anlegg over bakken hvor areal er regulert til veiformål.


6.3. UTEOPPHOLDSAREAL OG GRØNNSTRUKTUR 
Prosjektet vil så langt som mulig tilrettelegge for gode uteoppholdsarealer, som vil gi en 
grønn ramme rundt den nye brannstasjonen og fungere som et positivt element for 
brukerne. Arealer i nær tilknytning til inngangsparti skal opparbeides til parkmessig karakter. 
Det blir lagt vekt på at utemiljøet skal utgjøre en estetisk og funksjonell ramme rundt 
prosjektet.
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Figur 17. Modellfotografi av skissert 
volum for brannstasjon fra 
prosjekterende arkitekt, Stein 
Halvorssen Arkitekter. Forslaget er 
under bearbeiding.



6.4. PARKERING 
Det er i forslag til kommuneplanens arealdel ikke angitt parkeringsnorm for offentlig 
tjenesteyting som gir føringer for parkeringsdekning for brannstasjonen. Det vil være 
variasjon i behovet for parkering tilknyttet offentlige institusjoner både utifra antall ansatte 
og behov for ulike serviceoppdrag. Parkeringsdekning må derfor vurderes konkret med 
utgangspunkt i «Helhetlig parkeringsstrategi og veileder, Kongsvinger kommune 2019». 
Planområdet ligger innenfor sone C.


Det planlegges for at både ansatte og besøkende kan benytte etablert kollektivtransport, 
sykkel eller gange. Tatt i betraktning kommunens målsettinger for området og nasjonale 
føringer knyttet til redusering av privat biltrafikk, kan areal avsatt til parkering begrenses.


Det tilrettelegges for felles parkeringsplass for ansatte og besøkende. Parkeringen 
dimensjoneres etter byggets BRA, med minst 0,3 plasser per 100 m2 for lager/hall, og 
minst 0,8 plasser per 100 m2 for kontor. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal settes av 
for mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Plassene skal ligge nærmest inngang og 
utformes i henhold til beskrivelse i parkeringsforskriften.


Glåmdalen brannvesen IKS har i sitt program for ny brannstasjon formulert krav til 
parkeringsareal. «Parkeringsplasser til besøkende og ansatte i utrykning. Ved fullalarm må 
det beregnes for inntil 28 privatbiler.» Ved dimensjonering av parkeringsareal med 
utgangspunkt i norm som ovenfor med maks antatt utbygning blir antal parkeringsplasser 
39. Det legges opp til en kombinasjon av åpen bakkeparkering og parkering i garasje.


I «Grad av utnytting» (Veiledning, Beregnings- og måleregler, Kommunal. og 
moderniseringsdepartementet) er plassbehov for parkeringsplasser angitt slik: «Kommunen 
bør reservere inntil 25 m2 pr. biloppstillingsplass i parkeringshus, mens det kan være 
tilstrekkelig å reservere 18 m2 pr. biloppstillingsplass når parkeringsbehovet dekkes ved 
overflateparkering.» Estimert areal for tiltenkt brannstasjonsbygg parkeringsplasser er 
derved sirka 700 m2. Parkeringsbehov er avhengig virksomhetens art, og det er derfor 
vanskelig å sette et maksimalt antall før bebyggelsen er ferdig prosjektert. 


Det skal anlegges minimum 2 ladestasjoner for el-bil. 


For sykkel er det krav om 2 parkeringsplasser per 100 m2. Minst 10 % av plassene skal 
være store nok for laste- og familiesykler. Det skal være mulig å låse sykkelen til fast 
installasjon. Minst 25% av sykkelparkeringen skal anlegges under tak og være tilgjengelig 
for både besøkende og ansatte. 


6.5. TRAFIKKLØSNING 
Tomten i krysset Øvre Langelandsveg/Vardåsvegen er blitt vurdert som svært velegnet til 
brannstasjon. Det tilnærmet horisontale platået gir gode forutsetninger for å manøvrere 
store brannbiler. Geografisk er tomten optimalt lokalisert i Kongsvinger, tett på sentrum og 
hovedfartsåren Øvre Langelandsveg. Brannvesenet ønsker separering av trafikk som gjelder 
utrykning og persontrafikk. Ut-/innkjøring for brannvesenet skal skje direkte ut på Øvre 
Langelandsveg hvor det er kort avstand til sentrum og sykehuset via Dr. Gundahls veg. Det 
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er viktig  at brannvesenet har kort avstand for utrykningskjøring til sykehuset, som er en 
samfunnskritisk funksjon. Den lange rette strekningen på Øvre Langelandsveg legger til 
rette for hurtig og sikker utrykning. Inn/utkjøring for publikum vil skje fra krysset mot 
Vardåsvegen.


På grunn av at avkjørselen ut på Øvre Langelandsveg skal trafikkeres av utrykningskjøretøy, 
må dennes utforming og siktforhold optimaliseres mest mulig. Denne avkjørselen må også 
tilpasses (trekkes noe unna) kryss med Dr. Gundahls veg noe bedre enn eksisterende 
situasjon. Vedrørende avkjørselen ut på Vardåsvegen må denne lokaliseres på en slik måte 
at den ikke blir problematisk med tanke på stigningsforhold i Vardåsvegen.


Prosjekterende arkitekt har sammen med brannvesen vurdert ulike adkomstløsninger og 
dermed plassering av bygg i tidlig fase. Ut fra disse vurderingene kommer bebyggelsen 
best ut slik den nå er skissert.


Varelevering og hovedinngang vil bli adskilt og parkering etableres i tilknytning til 
hovedinngang.


Tiltaket omfatter etablering av nytt fortau langs nordsiden av Øvre Langelandsveg, i tillegg 
til eksisterende gang-/sykkelveg langs sørsiden. Det etableres også ny gang-/sykkelveg i 
planområdets grense i nordvest. 


Bussholdeplass i Øvre Langelandsveg skal ivaretas. Denne skal ha utforming i henhold til 
oppdatert standard fra Statens Vegvesen. Holdeplassen utformes med kantstopp, som i 
dag er vanlig planleggingspraksis i Kongsvinger kommune. Kantstopp er vurdert opp mot 
tradisjonell busslomme sammen med veimyndighetene, og anses her som det mest 
trafikksikre alternativet. En buss på holdeplassen vil redusere fri sikt fra avkjørselen for 
utrykningskjøretøyer. Med kantstopp kombinert med forbikjøring forbudt, vil man unngå at 
biler kjører forbi bussen. Dermed eliminerer man trafikkfarlige situasjoner i forhold til 
avkjøringen. Vegmyndighetene kan velge å bruke varselskilting med forsterkningslys, som 
tennes når utrykning pågår. Behov for sperre linjer og forbikjøringsforbud, utarbeidelse av 
skiltplan for varsling og regulering avtales mellom kommunen og fylkeskommunen 
uavhengig av reguleringssaken.


I planområdets nære omgivelser ligger to skoler langs Øvre Langelandsveg, som beskrevet i 
punkt 3.3 «Veg-og trafikkforhold». Brannstasjonen vil altså få en beliggenhet hvor mange 
barn har sin skoleveg. Bestemmelsene tillater gjerde utenfor byggegrensa, slik at 
navigeringsområdet for tunge utrykningsbiler skal kunne gjerdes inn. Dette er gjort spesielt 
med tanke på å holde barn borte fra området.


Gjeldende fartsgrense i området er 50 km/h. Etter kommunens ønske har Statens vegvesen 
foretatt en vurdering av om skiltet fartsgrense i Øvre Langelandsveg kan settes ned fra 50 til 
40 km/t. I henhold til fartsgrensekriteriene Statens vegvesen har å forholde seg til, så kan 
ikke fartsgrensen skiltes ned. I kommentar til varsel om oppstart fra Statens Vegvesen er 
mulighet for signalregulering tatt opp. I etterkant har SVV (mail fra Hilde Bjørnstad datert 
20.10.2019) gitt uttrykk for at signalregulering for utrykningskjøretøy er tiltak som vurderes 
utenom reguleringsplan. Hvis kommunen i dialog med brannvesenet kommer fram til at slik 
signalregulering (som er gjort andre steder) er ønskelig, må kommunen komme med 
anmodning/ønske til SVV. 


� Side �  av �23 41



Brannvesenet følger særskilte krav om forsiktighet ved utrykningskjøring i nærhet av skoler, 
og utrykningskjøring har begrenset hastighet i soner med 50 km/h.


Etter offentlig høring er det utarbeidet illustrasjonsplan i forbindelse med reguleringen, som 
viser konsekvenser av reguleringen, og at trafikksikre og oversiktlige løsninger er ivaretatt. 
Her er det vist plassering av avkjørsler, frisiktsoner, fotgjengeroverganger over avkjørsler mm. 

Estimert innsatstid for brannvesen er tilnærmet null, for politi og ambulanse ca 2 minutter. 


6.6. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Vannforsyning


Eksisterende vannledning, se punkt 3.4 og figur 8, er tilstrekkelig med hensyn til 
vannforsyning for ny bruk.


Spillvann


Spillvannsledningens leggeår og tilstand for eksisterende spillvannsledning er ikke opplyst, 
men dimensjonen tilsier at det er god kapasitet, se punkt 3.4 og figur 8.


Overvannshåndtering


Det finnes to sluk på tomten som fører overvannet til offentlig nett. Ellers vil overvannet 
renne naturlig i terrenget fra nord til sør/sørvest mot Dr. Grundahls veg. 


Ekstremnedbør og flomveier


Arealene rundt planlagt ny brannstasjon ligger i dag på kote +180.5 moh (ca). Avrenning fra 
området skjer fra nord mot sør/sørvest i retning mot Dr. Grundahls veg. Tilrenning til 
området skjer fra høyereliggende arealer i nord-nordøst. Både høyereliggende arealer i 
nordlig retning og lavereliggende arealer i syd består hovedsakelig av opparbeidede 
eneboligtomter, grøntareal/plen og skog.


Det bør etableres avskjærende tiltak for å hindre utilsiktet tilrenning og avrenning mot 
bygninger.


Det er registrert naturlig flomveg over tomten parallellt med Øvre Langelandsveg fra 
nordvest til sørøst, se punkt 3.8 og figur 14. Det er viktig at denne opprettholdes for å sikre 
avledning av ekstremnedbør vekk fra bygninger.


Sikkerhetsklasse F3 for flom legges til grunn for prosjektering av brannstasjon, TEK 17 § 
7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo.


Bebyggelse i risikoklasse F3skal være sikret mot skader fra flom, tilsvarende 1000-
årsflommen, jf. flomkart for Kongsvinger sentrum, pluss en sikkerhetsmargin på 30 cm. 
Bygninger må fundamenteres slik at de tåler en vannstand opp til denne høyden uten fare 
for setninger eller utglidninger. Dersom gulvhøyden settes lavere, må bygningen/
konstruksjonen bygges/innredes slik at flomvann ikke trenger inn i den og slik at den 
motstår oppdrift. Parkeringskjellere og nedkjøringsarealer lavere enn satt flomhøyde, må 
bygges på en slik måte at de tåler å bli satt under vann. Innredninger som for eksempel 
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elektriske anlegg og lignende som ikke tåler vann holdes over denne høyden. Det skal 
etableres en beredskapsplan med hensyn på evakuering av parkeringskjellere før de tas i 
bruk.


Strømforsyning


Eidsiva Nett AS (EN) har eksisterende anlegg i planområdet, se punkt 3.4 og figur 9. Det må 
sikres tilgang i tilfelle kablene må graves opp for feilretting. Ved graving og bruk av maskiner 
nær eksisterende anlegg kan det være nødvendig å iverksette sikringstiltak.


Det må i byggesaken avklares behov knyttet til el-anlegg (eventuelt ny nettstasjon, 
overbelastningsvern/effekt og spenning) for ny brannstasjon i samarbeid med Eidsiva Nett, 
som har utarbeidet forslag til plassering av ny trafo. Utgangspunkt for forslaget er forutsatt 
effektbehov 450 kW, leveringsspenning 400 V TN og avstand til nybygg/hovedtavle ca 25 
m.


Nettstasjonen vil i følge uttalelse fra Eidsiva Nett (ref Planingeniør Roger Nebylien) normalt 
få en størrelse på ca. 3 x 3,5 m og en høyde på ca. 3,5 m men det er behov for større areal i 
forhold til isolasjon, jording, åpning av dører osv. Det bør settes av et areal på 5 x 5 meter 
med en hensynssone på 5 m rundt nettstasjonen, dvs totalt 15 x 15 m. Nettstasjonen må 
være tilgjengelig og det skal være adkomst for lastebil med kran.


Brannsikkerhet


For å tilfredsstille kravene fra Glåmdalen brannvesen IKS må 110 mm vannledning in på 
tomten kobles til brannkum/hydrant og videre inn i bygget uten å gå ned på dimensjon. 
Krav til utvendig slukkevann og brannvesenets behov for fylling av tankbil inne i vognhall 
må holdes avskilt. Ved brann i området er det ikke behov for fylling av tankbil inne i bygget.


Universell utforming


Bygninger og utearealer skal til tilpasses krav til universell utforming i gjeldende forskrift.
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Figur 18. Foreslått plassering av ny 
nettstasjon/trafo, omtrentlig 
plassering vist med rød firkant.



6.7. RIGGPLASS 
Midlertidig riggplass er ikke endelig avklart, men må etableres hovedsakelig på egen tomt i 
tilknytning til adkomst-område for tiltaket. 


Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak på tomten skal det foreligge en godkjent riggplan 
for anleggsområdet. Riggplanen skal blant annet ivareta fremkommelighet for gående og 
syklende langs Øvre Langelandsveg og trafikksikre løsninger i forbindelse med økt 
anleggstrafikk i området. Riggplanen skal også ha avklart endelig plassering av midlertidig 
riggplass og tiltakshaver må ha besørget nødvendig tillatelse for bruk av område.


7. BESKRIVELSE AV VIRKNINGER FOR MILJØ OG 
SAMFUNN 

Tiltaket det planlegges for, bygg for offentlig tjenesteyting, er omfattet av pkt. 11. j) i 
vedlegg II i KU-forskriften:


«Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt.10 b, bygg for offentlig eller 
privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål»


I forbindelse med varsel om oppstart ble det foretatt en vurdering i henhold til kriteriene i 
vedlegg II i forskriften og Kongsvinger kommune konkluderte med at tiltaket ikke faller inn 
under vilkårene for konsekvensutredning iht. plan- og bygningslovens § 4-2 med tilhørende 
forskrift om konsekvensutredning av 1.7.2017. Det har fra høringspartene ikke kommet 
innvendinger til denne vurderingen.


Etablering av ny brannstasjon tilfredsstiller sentrale og lokale føringer for arealplanlegging 
og god tettstedsutvikling. Prosjektet gir positiv samfunnsnytte og anses å ha små negative 
effekter på miljø.


7.1. RISIKO OG SÅRBARHET 
Det er utarbeidet sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse (hentet fra «Veileder for 
utarbeidelse av reguleringsplaner» fra Kongsvinger kommune) i forbindelse med 
planarbeidet. Denne ligger vedlagt.


Reguleringsplanen vil i liten eller ingen grad endre risiko for mennesker, miljø og materielle 
verdier i negativ retning. Gjennom foreslåtte utredninger og tilpasninger og gjennom 
bestemmelser til planen og gjeldende forskrifter anses hensynet til risiko og sårbarhet 
innenfor planområdet og omkringliggende områder ivaretatt.


Brannstasjon som potensielt terrormål har vært drøftet i plansaken. Det er ikke registrert 
hendelser i Norge der brannstasjon har vært mål for terrorhandlinger. Normal skallsikring er 
vurdert som tilstrekkelig tiltak. Det er vurdert slik at problemstillingen ikke skal ha påvirkning 
på lokaliseringsvalg, heller ikke på utforming av reguleringen. Kommunen og 
brannstasjonen må jevnlig foreta vurdering om andre tiltak skal settes i verk dersom det 
skjer endringer i trusselbildet. Inngjerding av utendørs areal for tunge utrykningskjøretøyer 
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er likevel anbefalt med tanke på sikkerhet for slik at ikke gående og syklende skal bevege 
seg inn på området med tanke på påkjørselsfare.


7.2. STØY 
Planområdet ligger innenfor gul, delvis rød støysone med Vardåsvegen som største 
støykilde, se punkt 3.3 «Veg og trafikkfohold» og figur 7. Planbestemmelser stiller krav på 
støyutredning i forbindelse med byggesaken. Virksomheten innebærer at det planlegges for 
overnatting i bygget. Eventuelle bygningsmessige tiltak gjennomføres etter vurdering av 
akustiker. 


Etablering av brannstasjon vil generere mindre trafikk enn tidligere Trafikkstasjon, slik at 
lydnivået på dagtid i nabolaget vil bli redusert. Dog vil utrykninger medføre støy fra sirener. 
Glåmdalen brannvesen IKS har statistikk som viser at det blir foretatt utrykning ca 300 
ganger per år, altså mindre enn en gang per døgn. De går sjelden ut med full alarm, 
vanligvis er det kun en bil. Etter at det har blitt mørkt om kvelden brukes bare blålys, ikke 
sirener. Det inngår i opplæringen for alle som skal ta sertifikat for utrykningskjøring.


7.3. TRAFIKK 
Se punkt 3.1, 3.2 og 3.3 for beskrivelse beliggenhet.


Planforslaget, som kun omfatter ny brannstasjon, vil generere lite trafikk sammenlignet med 
tidligere bruk (trafikkstasjon), slik at virkningene av denne utbyggingen vil være begrenset. 
Området anses å ha god trafikksikkerhet.


I området er det skiltet 50-sone, og i silke soner kjører brannbiler i utrykning med begrenset 
hastighet i følge uttalelse fra Glåmdalen brannvesen IKS. De skal ta hensyn og tilpasse 
hastighet i nærhet av  skoler, det inngår i opplæringen for sertifikat for utrykningskjøring.


7.4. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Vann og avløp


Se punkt 3.4 og 6.6.


Overvannshåndtering


Allerede i dag består området for det meste av tette flater. En omregulering vil kunne 
tilrettelegge for en økt andel permeable flater. Det planlegges med lokal 
overvannshåndtering. Vurdering av overvannstiltak tar utgangspunkt i prinsippene om lokal 
overvannsdisponering (LOD) med forsinket avrenning gjennom infiltrasjon og fordrøyning, 
og trygg avledning til resipient. Det knyttes reguleringsbestemmelse om redegjørelse for 
overvann til søknad om tillatelse.


Ekstremnedbør og flomveier


Det er registrert naturlig flomveg over tomten parallellt med Øvre Langelandsveg fra 
nordvest til sørøst, se punkt 3.8 og figur 14. Det er viktig at denne opprettholdes for å sikre 
avledning av ekstremnedbør vekk fra bygninger.
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Strømforsyning


Se punkt 3.4 og 6.6.


Hensyn knyttet til nødvendig el-anlegg ivaretas gjennom egne bestemmelser i 
reguleringsplanen.


7.5. ESTETIKK OG LANDSKAP 
Tomten er klart definert av topografien, med skråningen i nord/nordvest som danner en 
«skålform» rundt platået hvor brannstasjonen er tenkt plassert. Høyder for tiltenkte 
bygninger vil så langt det er mulig tilpasses, for ikke å forstyrre siktlinjer for eneboliger nord 
for planområdet.


Brannstasjonen vil bli et landemerke i byen. I tillegg til å sikre raske og oversiktlige 
utrykningsmuligheter, er det viktig at bygget fremstår som verdig og signaliserer åpenhet og 
sikkerhet. Brannbilene er tenkt eksponert mot publikum gjennom glassporter mot Øvre 
Langelandsveg. Selv om det er et stort fokus på kostnader, er bygget tenkt utført i vakre, 
robuste materialer og detaljer. Fasader er i hovedsak tenkt utført i bestandig trevirke som 
over tid vil få en sølvgrå patina.
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Diagram : volumstudie, perspektiv 1 Diagram :  volumstudie, perspektiv 2

Figur 19. Studier av tomten med skissert volum for brannstasjon. (Januar 2020, prosjekt under 
bearbeiding.) Sol-og skyggeforhold som på morgenen 20 juli.



Sol- og skyggeforhold


Solstudiene på følgende sider viser sol- og skyggeforhold på planområdet med volumer fra 
foreløpig forslag fra prosjekterende arkitekt. Det redegjøres for tre klokkeslett i løpet av 
dagen på fire representative datoer vinter, vår, sommer og høst. 

Studiene viser at sol-og skyggeforhold for nabobyggene i sør og sørøst er upåvirkede av 
planforslaget. Ikke heller nabobyggene nord for den planlagte brannstasjonen vil i 
nevneverdig grad påvirkes, da de ligger høyere opp i terrenget. Et par av eneboligene i vest 
vil få noe mere skygge ettermiddagstid om vinteren, våren og høsten. Den planlagte 
brannstasjonen vil ligge fritt og åpent med gode solforhold. 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Figur 20. Terreng og høydeforhold i planområdet og nærliggende omgivelser. Snitt viser skissert volum 
for brannstasjon. (Januar 2020, prosjekt under bearbeiding.) 
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Figur 21. Terreng og høydeforhold i planområdet og nærliggende omgivelser. Snitt viser skissert volum 
for brannstasjon som i figur ovenfor, med bakenforliggende mulig bebyggelse i eventuell fremtidig fase, 
tilsvarende maksimal tillat %-BYA på tomten.  
 



Figur 22, 23 Solstudier vinter (til venstre) og vår (til høyre).  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21 FEBRUAR kl. 10:00

21 FEBRUAR kl. 13:00

21 SFEBRUAR kl. 16:00
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Figur 24, 25. Solstudier sommer (til venstre) og høst (til høyre).
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7.6. MULIG UTVIDELSE AV BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 
Reguleringsplanen legger til rette for en fremtidig utvidelse av bebyggelsen på tomten. I et 
mulig trinn 2 kan brannstasjonen kompletteres med arealer langs Vardåsvegen i 
planområdets østlige del. Innenfor reguleringsbestemmelsene finnes rom for bygningsvolum 
i opp til fire etasjer. Bebyggelse skal tydelig tilpasses slik at den får tilknytning til 
villabebyggelsen på andre siden av veien. Det innebærer at fasade og volumer må varieres 
med hjelp av for eksempel tilbaketrukne partier, endringer i høyde og retning, slik at 
bebyggelsen gir inntrykk av å bestå av mindre enheter med slektskap til området. 


7.7. KONSEKVENSER FOR NABOLAGET 
Planforslaget medfører en endring i bruken av området fra trafikkstasjon til brannstasjon. 
For naboene vil endringen først og fremst bestå av mindre persontrafikk til og fra området, 
men en liten økning av støy fra sirener ved utrykninger (mindre enn en gang per døgn i følge 
statistikk). Med ny bebyggelse vil man få en estetisk fornying og oppgradering av området, 
og forbedret fremkommelighet for gang- og sykkeltrafikanter. Noen av eneboligene vest for 
tomten vil få dårligere solforhold ettermiddagstid i de mørke årstidene.


Alt i alt anses tiltaket å medføre positive effekter for nabolaget.


� Side �  av �32 41

Figur 26. Studier av mulig utvidelse av bebyggelse på tomten. 
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Perspektiv 2 fra øst



7.8. BARN OG UNGE 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen stiller blant 
annet krav til kommunen å vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og 
byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven, og å organisere planprosessen slik 
at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og 
unge selv gis anledning til å delta.


Vurdering: 

I planområdets nære omgivelser ligger to skoler langs Øvre Langelandsveg, se punkt 3.3 
«Veg- og trafikkforhold» og kart i figur 6.


Selve tiltaket retter seg ikke mot barn og unge. Det vesentligste i forbindelse med denne 
konkrete utbyggingen er at ny bebyggelse og tilhørende infrastruktur ikke svekker 
mulighetene for barn og unge til å komme seg trygt frem til sine målpunkter i tilgrensende 
områder, slik som parken med idrettsbane bak dagligvarebutikken. Ny gang- og sykkelveg 
langs planområdets nordvestre grense vil gi økt trafikksikkerhet og fremkommelighet. 


Det er tatt med bestemmelser for å sikre trygge trafikkløsninger, se punkt 7.3 
Trafikksikkerhet.


7.9. KULTURMINNER 
Som nevnt foran i punkt 3.11 «Verneinteresser» er det ikke registrert automatisk fredete eller 
nyere bevaringsverdige kulturminner innenfor planområdet. Dersom slike oppdages i 
forbindelse med planlagt tiltak skal fylkeskommunen varsles. 


7.10. § 8-12 I NATURMANGFOLDLOVEN 
Det er tatt utgangspunkt i eksisterende og tilgjengelig kunnskap (søk i Naturbase og 
Artskart). Planområdet er tidligere bebygd. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller 
nær truede arter, utvalgte naturtyper eller truede naturtyper innenfor planområdet. Det er 
heller ikke i utarbeidelsen av planen funnet eller fremkommet elementer som vil kunne få 
negative konsekvenser for verdifull natur.


Tiltaket påvirker ikke naturmangfoldet i nevneverdig grad, jf. Nml. §8. Det foretas på 
bakgrunn av dette ingen nærmere vurdering etter §§ 9 til 12.


8. UTTALELSER OG MERKNADER 
Merknader etter kunngjøring om oppstart og ved offentlig ettersyn


Nedenfor er det gjort et sammendrag av merknader som er kommet inn i forbindelse med 
varsel om oppstart av reguleringsplan og offentlig ettersyn (plankonsulentens kommentarer 
i kursiv).
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8.1. EIDSIVA NETT AS 

8.1.1. Forhåndsuttalelse


Eidsiva Nett AS (EN) har kommet med svar til varsling av planoppstart. Det påtales at EN 
har eksisterende anlegg i planområdet. Skrivet inneholder generelle opplysninger og 
retningslinjer:


«Det er generelt ikke tillatt å bygge over jordkabler. Det må sikres tilgang dersom kablene 
må graves opp for feilretting. 

Det bør tillates plassert små, tekniske fellesanlegg som nettstasjoner/trafoer, kabelskap, 
kabler osv. Dette gjelder ikke anlegg over bakken hvor areal er regulert til veiformål. 

Ved alle gravearbeider i nærheten av våre kabler, vil vi etter forespørsel påvise kablene. 
Ved graving og bruk av maskiner nær eksisterende anlegg kan det være nødvendig og 
iverksette sikringstiltak.»


Kommentar: Opplysninger og retningslinjer fra Eidsiva Nett er innarbeidet i reguleringsplan 
og planbestemmelser. 

8.2. MATTILSYNET 
Mattilsynet har kommet med følgende forhåndsuttalelse:


«Mattilsynet har gått gjennom planen og har ingen kommentar til den.»


8.3. GIVAS 

8.3.1. Forhåndsuttalelse


GIVAS har kommet med følgende uttalelse:


«GIVAS er positive til planene. 
Følgende forutsetninger legges til grunn: 


• Det må sendes inn søknad om tilkobling til offentlig ledning iht gjeldende regelverk. (se 
https://www.givas.no/kundeservice/tilknytning-1).


• Nytt ledningsnett inne på planområdet vil forbli privat (vil ikke bli overtatt). 


• Utbyggingen kan ikke føre til økt belastning på overvannsnettet, og eventuelle økte 
overvannsmengder må håndteres lokalt. Det må lages en plan som viser dette.  
GIVAS er for øvrig positiv til på et tidlig tidspunkt å komme med mer detaljert 
tilbakemelding på ønsker om tilkoblingssted og ev avklare andre tekniske spørsmål 
knyttet til vann og overvann.»


Kommentar: Opplysninger og retningslinjer fra GIVAS er innarbeidet i reguleringsplan og 
planbestemmelser. 
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https://www.givas.no/kundeservice/tilknytning-1


8.3.2. Offentlig ettersyn


Ved offentlig ettersyn har Givas gitt følgende uttalelse:


«Givas har vann og avløpsledninger som går i retning nord sør på vestre del av 
planområdet. 200 mm vannledning og 300 mm avløp fellesledning fra Skriverskogen og 
Vardåsen. I detaljreguleringen ser det ut som om bygget kommer for nær VA ledningene. 
Det må i tilfelle legges nye vann og avløpsledninger i friområdet.»


Kommentar: Det er nå lagt inn byggegrense også her slik at bygget ikke kommer for nær VA-
ledningene. Ny illustrasjonsplan viser planlagt plassering av brannstasjonen innenfor 
byggegrense, i god avstand fra ledningene. 

8.4. STATENS VEGVESEN 

8.4.1. Forhåndsuttalelse


Statens vegvesen har kommet med merknad til varsling av planoppstart. Det blir foreslått å 
sette planavgrensning i gjeldende planers avgrensing, for å unngå å ta stilling til utforming 
av arealer som ikke berøres av formålet med planarbeidet for brannstasjonen. 


Det påpekes at det for planområdet bør tas utgangspunkt i en byggegrense 15 meter fra 
senter veg. 


For utforming av utkjørsler og bussholdeplass, vises det til vegnormalen, håndbok N100 
«Veg- og gateutforming» og til spesifikke forhold for dette planområdet. På grunn av at 
avkjørselen ut på Øvre Langelandsveg skal trafikkeres av utrykningskjøretøy må dennes 
utforming og siktforhold optimaliseres mest mulig. Denne avkjørselen må også tilpasses 
(trekkes noe unna) kryss med Dr. Gundahls veg noe bedre enn i dag. Vedrørende 
avkjørselen ut på Vardåsvegen må denne lokaliseres på en slik måte at den ikke blir 
problematisk med tanke på Vardåsvegens stigningsforhold.


Det må avsettes tilstrekkelig areal for annet vegformål langs vegene for ivaretakelse av 
overvann og for drift og vedlikehold. 


Kommentar: Planavgrensning er endret slik at synspunkter fra Statens vegvesen er ivaretatt. 
Føringer for utforming av avkjørsler og bussholdeplass er innarbeidet i plan og 
planbestemmelser.  

Byggegrense 15 meter fra senter veg forutsettes å gjelde Øvre Langelandsveg, men ikke 
Vardåsvegen. Plankonsulenten har i etterkant vært i dialog med Statens vegvesen, og har 
kommet fram til en mindre avstand langs deler av Vardåsvegen. 

8.4.2. Offentlig ettersyn


Statens vegvesen uttaler seg som forvalter av riksveg på vegne av staten, som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar innenfor veitransport. 
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Vegvesenet påpeker at plasseringen er strategisk både med tanke på utrykning utenfor 
sentrum og til sentrale steder i sentrum. Planlagt avkjørsel for utrykningskjøretøy separert 
fra avkjørsel for annen trafikk er en god ide krever en utforming som er lett å oppfatte, det 
kan vurderes bom for å hindre andre kjøretøy.


Kommentar: Det er vurdert sammen med kommunen og byggeprosjektet. Det er lagt opp til 
gjerde, og det er mulighet for bom eller port. Det er likevel ikke ønsket å lage bindinger her i 
reguleringen, da behovet til brannvesenet vil kunne endres over tid. 

Det er en svakhet i planen at avkjørslene ikke er regulert inn med riktig geometri og 
frisiktsoner, med tanke på trafikksikkerhet og funksjonelle løsninger.


Kommentar: Det har vært et uttalt ønske å ha åpenhet for justeringer av avkjørselsplassering. 
Det er nå utarbeidet illustrasjonsplan som viser riktig geometri og frisiktsoner. 

«I Øvre Langelandsveg er det viktig å se avkjørsel til utrykningskjøretøy i sammenheng med 
plassering av kantstopp, krysningspunkt for fotgjengere og øvrig tilbud til myke trafikanter. 
Denne avkjørselen bør plasseres i god avstand fra Dr. Gundahls veg. Ved en vanlig avkjørsel 
ville vi anbefalt 30 meters avstand, men dersom avkjørselen kun skal brukes til utrykning 
kan avstanden være noe mindre men likevel så stor at utrykningskjøretøy får svingt helt ut i 
fylkesvegen før sving ned Dr. Guldahls veg»


Kommentar: Avkjørselsplassering vist i illustrasjonsplan tilfredsstiller dette. 

«Veieier må godkjenne utforming og kjøremåte og dette bør etter vår oppfatning skje i 
planarbeidet før planen vedtas.»


Kommentar: Det er tatt med i planarbeidet og vist på illustrasjonsplan. 

Kantstopp: Bussholdeplassen reguleres som kantstopp. Dette er en løsning som med fordel 
kan brukes i by, men vi ber om en vurdering av om kantstopp er forenlig med utkjørselen 
rett foran kantstoppet. Ulempen med avkjørsel rett foran et kantstopp er faren for at biler 
kjører forbi bussen når den stopper og ikke ser verken kjøretøy som kommer ut eller 
fotgjengere som skal krysse. 


Kommentar: Kantstopp er vurdert opp mot busslomme, og drøftet med veieier. Kantstopp er 
vurdert å være den sikreste løsningen, da det hindrer kjøring forbi buss ved holdeplass. Med 
busslomme vil trafikken passere forbi bussen mens bussen hindrer frisikt for avkjørselen. 

Fortauet bør være bredere der kantstoppet etableres for et bedre venteareal og det må 
reguleres plass til leskur. Langs Øvre Langelands veg bør fortausbredden på nordsiden  bør 
og Gang- og sykkelveien på sørsiden være bredere.


Kommentar: Fortausbredde innenfor planområdet er i henhold til kommunens standard, og i 
henhold til kommunens ønske. Det er likevel tatt med i bestemmelsene at grensen mellom 
ulike veiformål kan justeres. Det er dermed rom for å justere dette når det skal gjøre tiltak på 
veien, i samarbeid med veieier. 

Det påpekes videre at rekkefølgekrav bør være mer presise, og utforming avklares med 
veieier i videre arbeid.


Kommentar: Det er gjort presiseringer i rekkefølgekravene. 
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Vegvesenet kunne også ønsket seg en foreløpig situasjonsplan.


Kommentar: Det er utarbeidet illustrasjonsplan som tilfredsstiller dette ønsket. 

8.5. FYLKESMANNEN I INNLANDET 

8.5.1. Forhåndsuttalelse


Fylkesmannen i Innlandet har kommet med svar til varsling av planoppstart. Det 
pekes på nasjonale mål og føringer innenfor forskjellige områder: medvirkning i 
planprosessen, universell utforming, tilrettelegging for alternative oppvarmingskilder 
og lav energibruk, sikring av miljømessig forsvarlige løsninger for vannforsyning og 
avløp, miljømessig forsvarlige løsninger for vannforsyning og avløp, utbygging godt 
tilpasset landskapet, egnede uteoppholdsarealer og sikring mot støy.


Videre  vises det til «et turdrag/sti som krysser planområdet. Fylkesmannen forutsetter at 
grønnstrukturen ivaretas i planforslaget».


Det stilles krav til at samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold ivaretas i 
reguleringsplanarbeidet på grunnlag av vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette 
skal også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer.


For denne konkrete saken vil Fylkesmannen samtidig peke på at planlagt tiltak inneholder 
viktige samfunnsfunksjoner, og at dette blir lagt til grunn i utredninger og vurderinger i 
videre planprosess.  
Kommentar:


Det er tatt hensyn til opplysninger og krav fra Fylkesmannen i Innlandet i planprosessen. 
Kvalitetskrav til utearealer, universell utforming og miljømessig riktige løsninger mm. er 
innarbeidet i plandokumentene. ROS-analyse er utført og lagt til grunn for sikkerhetsmessige 
tiltak som er innarbeidet i plan og planbestemmelser.


8.5.2. Offentlig ettersyn


Fylkesmannen merker seg at følgende kommer frem i reguleringsbestemmelsene pkt. 2.11 
Støy: «Det stilles krav til støyutredning i forbindelse med byggesaken. Videre skal det i 
byggesaken redegjøres for hvordan støy fra virksomheten kan påvirke omgivelsene.» 
Fylkesmannen mener dette bør komme frem i planarbeidet, og ikke i byggesaksbehandling. 


Kommentar: Støy fra virksomheten har vært vurdert sammen med brannvesenet og 
støykonsulent. Støyen er så lite omfattende at det ikke er behov for tiltak utover 
brannvesenets egne rutiner. Når det gjelder støyrapport for selve bygget, hvordan det 
påvirkes av støy fra fylkesveien, vil det være såpass avhengig av endelig bygningsutforming 
at det vil være naturlig å ta det i forbindelse med byggeprosjektet. 

Fylkesmannen vurderer at risiko- og sårbarhetsvurderingen, sammen med planbeskrivelsen, 
dekker minimumskrav som settes til en slik analyse, men ber kommunen vurdere å legge 
nyeste fremgangsmåte til grunn.
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Kommentar: Kommunen har vurdert det slik at eksisterende ROS-analyse er tilstrekkelig og 
formålstjenlig i denne reguleringen, men vil arbeide med å innarbeide nyeste fremgangsmåte 
i nye reguleringssaker. 

Fylkesmannen ber om vurdering om tiltak angående fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy samtidig som sikkerheten til gående og syklende ikke blir negativt 
påvirket.


Kommentar: Fremkommelighet er vurdert i planarbeidet. Blant annet skilt avkjørsel for 
utrykning og annen trafikk, adskilte utendørsområder mellom kjøretøyene er tatt med, samt 
gode siktlinjer, samt utforming av kantstopp for buss. Avkjørslene er i illustrasjonsplan 
utformet tilpasset trafikktype. Det er videre lagt tilrette for inngjerding av område for 
utrykningskjøretøyer slik at myke trafikanter holdes utenfor området. 

Fylkesmannen ber kommunen vurdere om avklaring av sikkerhet mot skred/utglidninger 
skal gjennomføres før vedtak av planen, for slik å sikre at Kongsvingers nye brannstasjon 
plasseres på en trygg og hensiktsmessig plass. 


Kommentar: Dette har vært drøftet av kommunen sammen med byggeprosjektet. I og med 
at planarbeid og prosjektering av bygget foregår parallelt, har det vært en avveining i forhold 
til framdrift og kostnadsfordeling. Det har vært dialog med geolog underveis i plansaken. 
Ansvaret for utredningen er besluttet å fortsatt ligge under byggeprosjektet, og denne 
utredningen vil uansett ferdigstilles før endelig beslutning av bygging av brannstasjon på 
tomten.. 

8.6. NABO 
Nabo Sigurd Kvernemo har i forbindelse med planoppstart sendt inn spørsmål vedrørende 
evt. opprustning av krysset Øvre Langelandsveg og Dr. Gundahls veg, og påfølgende 
endring av eiendomsgrenser. 


Kommunens svar:


Det er ikke planlagt noe opprusting av krysset Øvre Langelandsveg og Dr. Gundahls veg. 
Men reguleringen kommer til å gå inntil/overlappe gjeldene reguleringsplan. Siden det er 
såpass tidlig i prosessen vet vi ikke eksakt hvor grensen til reguleringsplanen går. Kan ikke se 
at avgrensningen går igjennom din nabos garasje. 

Kommentar: Planavgrensning er endret slik at reguleringen ikke overlapper gjeldende 
reguleringsplaner.. 

8.7. INNLANDET FYLKESKOMMUNE 
Fylkeskommunen skriver i sin kommentar til offentlig ettersyn: 
«Planforslaget legger til rette for offentlig og privat tjenesteyting, i tråd med 
kommuneplanens arealdel. I friområdet i vest, er det innregulert en eksisterende gang- og 
sykkelveg. Lokaliseringen av ny brannstasjon vurderes å være i tråd med målet i overordnet 
bystrategi, om en kompakt by og tilrettelegging for persontransport med sykkel, gange og 
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kollektivt. I skisseprosjektet, som ligger til grunn for planforslaget, er det tilstrebet en god 
tilpasning omgivelsene og områdets karakter. (…) Fylkeskommunen har ingen merknader til 
planforslaget ut fra hensynet til automatisk fredete kulturminner.


Kommentar: Brevet medfører ingen behov for endringer.. 

8.8. INNLANDET FYLKESKOMMUNE, SAMFERDSEL - TRAFIKK 
OG MILJØ 

Fylkeskommunen etter offentlig ettersyn:


Innlandet fylkeskommune ble opprettet 01.01.2020 og har samtidig overtatt ansvaret for 
forvaltning av fylkesvegene, som tidligere ble administrert av Statens vegvesen.


Avkjørslene bør tegnes opp i plankartet og frisiktsonen utvides.


Kommentar: I samråd med kommunen er det valgt å tegne opp avkjørslene i 
illustrasjonsplan, men beholde pilsymbolet i plankartet. Dermed har man vist en trafikksikker 
og god løsning, samtidig som det er åpenhet for en viss tilpasning i byggprosjekteringen. 

Det må inn i reguleringsplanen en bestemmelse som sier at byggeplan for alle tiltak som 
berører fylkesvegene, inkludert avkjørslene, skal godkjennes av Samferdselsavdelingen i 
Innlandet fylkeskommune, og at det skal skrives gjennomføringsavtale. 


Kommentar: Det er tatt inn som en ny planbestemmelse. 

Det gjøres oppmerksom på at byggegrensen langs fylkesvegene gjelder for etablering av 
alle typer tekniske bygg og anlegg.


Kommentar: Det er tatt inn som en ny planbestemmelse. 

Kommentar: Fylkeskommunen har kommentert etter utgått frist for offentlig ettersyn, men 
deres gode innspill har vært viktig for planleggingen. Løsninger har vært videre drøftet med 
fylkeskommunen under utarbeidelsen. 

8.9. MILJØORGANISASJONEN GRØNN FREMTID 
I forbindelse med offentlig ettersyn påpeker grønn fremtid at sikkerhetsklasse for flom skal 
være F3. En brannstasjon skal sikre helse, miljø og sikkerhet i samfunnet, og kan antas 
romme kjemikaler ol. som ikke kan aksepteres spredt grunnet plassering i definert flomvei.


Kommentar: I revidert ROS og planbeskivelse er riktig sikkerhetsklasse, F3 lagt til grunn. 
Brannstasjonen oppbevarer ikke kjemikalier bortsett fra beskjedne mengder bilpleiemidler, 
og vil således ikke medføre større risiko for kjemikaliespredning enn en garasje for en vanlig 
enebolig. 

8.10. MILJØORGANISASJONEN GRØNN FREMTID 
Ved offentlig ettersyn har Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid meldt følgende:
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«Området har tidligere huset ulike næringsaktiviteter og har således hatt et trafikalt avtrykk 
gjennom flere tiår. Området er da som nå skoleveg for elever tilhørende Langeland skole, 
men også skoleveg for elever tilhørende Kongsvinger ungdomsskole, Øvrebyen 
videregående skole og Sentrum videregående skole. I dag er traséen folksom på 
skoledager. Her er flere kryssende fotgjengeroverganger og fortau på begge sider av Øvre 
Langelandsveg fram til gang- og sykkelvegen langs planområdets nordvestre grense. Det er 
da viktig å ta hensyn til dette i videre reguleringsplan slik at inn- og utkjørsler for 
brannutrykning ikke bidrar til at traséen forverres, men heller forbedres. Alle elever skal ha 
en trygg skoleveg.»


Kommentar: Det er i planarbeidet lagt opp til tydelig og forbedret avkjørsel med god 
kryssløsning, fotgjengerfelt over avkjørslene, innregulerte siktlinjer, og forbedret 
fortausløsning i overgangene.  

«En brannstasjon vil alltid være bemannet og vil ha de nødvendige retningslinjene for ferdsel 
på området. Det er likevel viktig å ta hensyn til at byggene ikke blir naturlige «smug» og at 
området rundt byggene blir opplyst. Dette vil bidra til økt trygghet.»


Kommentar: Belysning vil være en naturlig del av byggeprosjektet. Illustrasjonsplan og den 
parallelle bygningsprosjekteringen viser en kompakt bygningsmasse uten bortgjemte smug. 
Reguleringsplanen tilrettelegger for inngjerding av kjøreområdet inkludert området bak 
brannstasjonen, med tanke på sikkerhet for tredjepart, spesielt barn og unge, for dermed å 
hindre at uvedkommende ferdes inne på området. Den uinngjerdede delen av tomta er 
oversiktlig og vender ut mot Vardåsvegen. 

9. VEDLEGG 
• Illustrasjonsplan 

• ROS-analyse


• Illustrasjoner
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