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Dronninga landskap har utarbeidet et skisseforslag til 
hvordan Byparken kan videreutvikles og revitaliseres. 
Oppdraget er initiert og styrt av Kongsvinger 
kommune. 

Bakgrunnen for prosjektet er at det pågår en 
planprosess knyttet til en mulig etablering av hotell, 
kino og kultursenter i vestre del av Byparken. 
Kommunestyret vedtok i sak 53/21 i juni 2021 at 
Kongsvinger kommune skulle utrede hvordan 
Byparken kan videreutvikles og revitaliseres. Dette 
skulle skje i form av et skisseprosjekt og utformes slik 
at ideene kan benyttes uavhengig av om det blir et 
sentrumshotell og kino- og kultursenter. Målet med 
arbeidet er derfor å etablere en parkplan både med og 
uten hotell- og kulturkvartal.

I denne rapporten er det tatt utgangspunkt i skisser 
for det planlagte hotell- og kulturkvartalet slik de 
forelå i oktober 2021. De skissene som er vist i denne 
rapporten er brukt i dialog med prosjektet, og har 
allerede ført til justeringer av planene for hotell- og 
kulturkvartalet.

Hovedfokus har vært området som er stiplet i rødt, 
men hele området stiplet i sort har vært belyst i 
arbeidet med parkplanen. 

Arbeidet med skisseprosjektet er utført av Dronninga 
landskap  og har vært gjennomført i perioden 
september 2021 - januar 2022. 

Oslo,  april 2022
Dronninga landskap

Illustrasjonen viser hvilket område som ønskes belyst (svart stiplet strek). Den røde stiplede streken viser dagens 
utstrekning av Byparken. Kilde: Kongsvinger kommune

INNLEDNING
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KART OVER KONGSVINGER FÆSTNING

Utviklingen av byen Kongsvinger startet ved foten av festningen på 
toppen av Tråstadberget, der man hadde god utsikt. Festningen stod 
ferdig i 1684. Etterhvert vokste byen nedover og sørover mot Glomma. På 
historiske kart ser det ut til at  kontakten med Glomma i starten besto av 
gangveier gjennom skogen mot øst og Tråstad skanse.  

Kart fra 1805 over Kongsvinger og Vinger. Kilde: Kartverket.no

Jernbaneutbyggingen i Norge nådde Kongsvinger i 1862, på sin vei fra Oslo til Stockholm. 
Banen, og dermed Kongsvinger stasjon, ble bygget sør for Glomma, mens Kongsvinger 
tidligere hadde vært begrenset til nord for elven. Rundt stasjonen vokste det opp en ny 
bebyggelse kalt Stasjonsbyen. Bildet ovenfor (ukjent dato) er tatt mot Festningen, og 
brua over Glomma  er godt synlig midt i bildet. Her er det fortsatt et skogsbelte mellom 
Festningsbyen og Glomma. Dagens Bypark ligger som en del av dette skogbeltet.

Foto viser utsikt mot festningen. Dato ukjent .Kilde: Kongsvinger kommune

HISTORISK TILBAKEBLIKK

Som en del av arbeidet med skisseplan for utvikling av Byparken har det vært viktig 
for oss å forstå den historiske utviklingen i området. Her er de viktigste historiske 
trekkene vi har notert oss i dette arbeidet. 

1.
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Forstørret utsnitt av Kongsvinger bypark, tegnet av Olav L.Moen (1925)

Illustrasjon hentet fra  Gartnernæringen i Norge, ca 1933. Foto  og kart av 
Kongsvinger bypark

KONGSVINGER BYPARK FRA 1925

Byparken ble tegnet av Norges første professor i landskapsarkitektur, Olav 
L. Moen (1887– 1951). Moen tegnet også den berømte parken rundt Norges 
landbrukshøgskole (nå NMBU) på Ås. Ved Norges landbrukshøgskole 
grunnla forøvrig Olav L. Moen landskapsarkitektur, (dengang hagekunst) 
som fag i Norge.

Byparken ble beskrevet som en naturpark med forsamlingsplass, sommer-
restaurant og med sceneoppbygging for friluftsteater. Man kan ane en 
påvirkning fra Fredric Law Olmsteds arbeid med planen for Central Park i 
New York (1858), der parken bygde på forutsetningene i naturforholdene 
på stedet. Lokal vegetasjon ble bevart som skjerm mot byen og bebyggelsen 
rundt. Parken ble anlagt samtidig med en rekke andre friluftsparker i 
Norge, der målet var å legge til rette for friluftsliv, sport, lek og fysisk 
fostring hele året. En annen inspirasjonskilde var nyere offentlige parker 
i våre naboland, utformet i den formale stil. Tyske “folkeparker” fra 
århudrets første tiår dannet også viktige forbilder. De gjenspeilte motiver 
fra de europeiske barokkhagene med den åpne “folkeplenen” i stedet 
for barokkens parterre, og med de regelmessige alléer og skyggefulle 
treplantinger som yre rammer.  (Kilde: Bruun, Magne: Norske hager i 1000 
år, 2007)

Det var Selskapet for «Kongsvinger Bys vel» som tok initiativet til By-
parken. Selskapet ble stiftet i 1885 og står bak flere av byens parker, som 
Badeparken i Øvrebyen (1893) og Bankparken ved stasjonen (1925). 
Byparken ble etablert 1925.
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Foto: Kongsvinger kommune

Foto: Kongsvinger kommune

Foto: Kongsvinger kommune

DAMMENE

De sjeldne salamanderne (tekst fra Byparken, Kongsvinger – en 
personlig historikk, skrevet av John Fulland, 2018:)
“Da Byparken skulle oppgraderes til byjubileet 2004 skulle de to 
dammene i anlegget renskes opp og stensettes. Dammene var gjengrodd 
og forsøket med ender for flere år siden oppgitt pga hærverk mot 
andehuset og mishandling av endene. Men under arbeidet ble det 
oppdaget at dammene inneholdt en sjelden type vannsalamandre som 
allerede var på rødlisten over truede dyrearter. Arbeidet med dammene 
ble forsinket og måtte omplaneres for ikke å drepe de siste individene. 
Det gamle fontenesystemet i den nordre dammen ble oppgitt og 
gjennomstrømningen fra søndre til nordre dam måtte effektiviseres. 
Dette så bra ut en stund, men pr idag fungerer det ikke og dammene står i 
fare for å tørke ut.”

Dammene er naturlige oppkommer eller fordrøyningsdammer. Historiske 
bilder av dammene viser at kanten rundt dammene var steinsatt. Dammene 
var viktige parkelementer i Byparken, og var knyttet til hovedadkomsten 
fra nordvest. Det var anlagt grusstier og benker rundt dammene, og de 
hadde fonter og skulpturer.  
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SOMMERRESTAURANT / FRILUFTSTEATER

Byparken ble utformet som en folkepark etter svenske forbilder. Parken 
hadde et naturlig skogspreg, der mer formale parkrom var innpasset. Det 
var en rekke bygninger i parken: en kiosk, et hus for tombola, skytebane 
og et dansegulv. Byparken var inngjerdet. Det fantes også tanker og ideer 
om å utforme Byparken som en «bypark» etter forbilde fra Arvika, der 
Stadsparken som er tilknyttet Sågudden friluftsmuseum er et åpent 
område med stier, vanndammer, blomster, plener og trær. Byparken i 
Kongsvinger ble en blanding av disse typene, som et sted med beplantinger 
for fornøyelse.

Foto: friluftservering i Byparken. Kongsvinger kommune Foto: Kongsvinger kommune
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Foto: Kongsvinger kommune

STORGATA /AKSEN/ PARKEN/ FLAGGSTANGSPLASSEN 

Flyfotoet nedenfor viser Byparkens møte med Festningsavenyen eller Storgata: en terrasse ut mot Festningsavenyen med flaggstang på toppen, og trapper som danner 
den sørvestlige parkinngangen. Videre innover i parken er det mykt formede stier tilpasset det naturlige fjellet i det skogbevokste høydedraget midt i byen. Man aner 
den åpne gressplenen omkranset av hvite parkbenker til høyre i bildet.
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HISTORISK UTVIKLING SETT FRA FLYBILDER

1973

1999 2010 2020

1967

Historiske flyfoto viser at Byparken har endret karakter i løpet av årene. De tydelige aksene og geometrisk formede parkrommene (1947-67) ble etter hvert visket ut (1973-99), for så å 
bli tydeliggjort på nytt (2010) i forbindelse med byggingen av Sentrum vgs og bibliotek (ferdig 2009). Flyfotoene viser også at Byparkens utstrekning gradvis har blitt redusert, og at det 
har blitt bygget flere bygg inne i parken.

1947
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OVERORDNET BYSITUASJON - SAMMENHENGER2.

Alle ilustrasjoner, Kilde: finn.no/kart, bearbeidet av Dronninga landskap

Byparken ligger sentralt plassert på nordsiden av Glomma, og er det 
viktigste parkrommet på denne siden. Innenfor en radius på 500 m nås 
de mest sentrale områdene i byen på festningssiden. Kartet viser også 
at en ny gang- og sykkelbru ved stasjonen vil være svært viktig for å øke 
tilgjengeligheten til Byparken på tvers av Glomma, i tillegg til å binde 
de to bydelene sterkere sammen.  

Illustrasjonen til venstre viser 
Byparkens utstrekning (rød 
stiplet strek). og hvordan denne 
kan ses i sammenheng med 
Strandpromenaden. I det videre 
arbeidet har vi belyst mulighetene 
for utvidelse av Byparken ned til 
Glomma. 

OVERORDNET GRØNNSTRUKTUR - KONTAKT MED GLOMMA
EN DEL AV 
FESTNINGSAKSEN

Foto fra Byparken 
mot Festningen

Byparken er et viktig 
element i aksen langs 
Festningsavenyen. 
Illustrasjonen til høyre 
viser små og store byrom 
langs Festningsavenyen i 
rødt. Byparken utgjør et 
tydelig grønt møte med 
Festningsavenyen.
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SOLRIKT OG ÅPENT HØYDEDRAG

En viktig del av arbeidet har vært befaring og registrering i området. Som en del av dette arbeidet har vi gjort 
noen enkle landskaps-analyser som presenteres her. Alle fotoene er tatt av Dronninga landskap den 30. 
september 2021, dersom ikke annet er nevnt.

AKSIAL FORBINDELSE MOT SØR

Byparken ligger på et høydedrag. Fra parkrommet 
på toppen får man et flott overblikk over resten av 
byen, særlig mot sør. Dette parkrommet er solrikt 
og åpent, og det er et friskt drag med mye himmel 
akkurat her. 

REGISTRERING OG ENKLE ANALYSER3.

Fra det åpne parkrommet oppe på høyden går det en 
visuell aksial forbindelse mot sør, i retning Glomma. 
Denne aksen knytter Biblioteket, plassen foran den 
videregående skolen og Rådhusplassen sammen.  
Aksen dannes av åpne, gresskledte arealer og lave 
terrasser.

Foto fra høyden, sett mot sør

Foto fra bassenget ved Rådhusplassen, sett mot nord
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PARKMESSIG SAMMENHENG MOT GLOMMA MANGLER/ ER UTYDELIG

Parkens forbindelse til Glomma er utydelig. Den brede plenen legger opp til en akse, men 
aksen “stopper” i scenekonstruksjonen. Nedenfor scenen er en del møbler tilsynelatende 
spredt ut på gressplenen, og sammen med tilfeldig plasserte trær danner de ikke noe tydelig 
parkrom.

SMALE PARKPROMENADER - VIRKER NOE UAVSLUTTA

Gangveiene i dette sentrale parkrommet er smale og virker uavsluttede 
- de henger ikke sammen med den øvre delen av den sentrale 
parkaksen.  

Foto fra plenen ved Biblioteket, sett mot sør

Foto fra utescenen, sett mot sør

Foto fra plenen og Biblioteket, sett mot nord
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Foto fra Byparken

Foto fra Strandpromenaden, ved Kongsvinger bruSembrafurulunden ved lekeplassen, sett mot nord.

VARIERTE LUNDER

Byparken inneholder flere artsrike trelunder 
som sammen danner et særegent preg når man 
går rundt i parken. Et eksempel er de høyreiste 
sembrafurutrærne på bildet under. 

FLOTTE HØSTFARGER

Kongsvinger har et typisk kontinentalt klima, med mange soldager, kalde vintre og varme 
somre. Dette gir grunnlag for flotte høstfarger. Bildene under er tatt 30. september 2021 - 
høstfargene stråler til tross for at det regnet hele dagen.
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PARKENS VESTRE DEL

Byparkens vestre del mot Storgata er preget av kupert terreng med stedvis fjell i dagen, 
omgitt av høyreiste trær. Bortsett fra et minnesmerke og noen tråkkheller er dette området 
lite tilrettelagt for bruk. Mellom trærne har man fin utsikt videre mot vest og sør. Området 
har potensiale til å bli et mer verdifullt område i parken. 

Minnesmerke over falne i annen verdenskrig, i Byparkens vestre del.

Byparkens vestre del er preget av et kupert terreng med fjell i dagen og høyreiste trær, men lite tilrette-
lagt for opphold og bruk for øvrig. 

. Foto fra Byparkens nordre del, sett mot vest.

PARKENS NORDRE DEL

Høy flott historisk murByparken. Foto 2021-09-30.

Nordre del av Byparken har et naturpreg, med kupert terreng, mye fjell i dagen og 
høye trær som ser ut til å være rester fra den opprinnelige skogen. Området danner 
en interessant kontrast til den kulturpregede sørsiden. Herfra syns den flotte, buede 
terrengmuren på toppen ekstra godt. Vegetasjonsmessig er nordsiden preget av høyreiste 
trær nærmest uten busksjikt. Her er få gangstier og ingen oppholdssoner. Dette området 
har også potensiale til å bli mer verdifullt, og en bedre innarbeidet del av Byparken. 
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Byparken avgrenses av Markensvegen i nord. Det er få romdannende elementer langs 
Markensveien. Fra Byparken ser man rett over til parkeringsplassene på motsatt side av 
Markensveien. 

Det er ikke tillrettlagt  for aktiviteter på Byparkens norde del. Området fremstår mørkt og 
utrygt på kveldstid.

Det er behov for flere gangveier i den nordre delen.  

Rutsjebanen til Kongsbadet inngår som skulpturelt element i parken. Fotoet viser utsikten fra Byparkens nordre del mot Markensvegen i nord: her har man utsikt til parker-
ingsplassen på motsatt side. En romdannende vegetasjonsstruktur langs Markensvegen savnes. .

Det er i dag få oppholdssteder og stier i den nordre delen av  Byparken. Men det er mange steder som 
gjerne kunne tilrettelegges for opphold, med noe romdannende vegetasjon og benker.
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Byparken har fremhevede inngangspartier langs Storgata, både sør- og nordfra. Inngangene er markert med en liten plassutvidelse, romdannende 
vegetasjon, lav terrengmur og / eller benk. Inngangspartiene er trolig rester fra den opprinnelige parkplanen til O.L. Moen. Det hyggelige inngangspreget bør 
beholdes og utvides til å gjelde øvrige innganger til Byparken, slik at det blir en gjenkjennbar“signatur”der det er lett å forstå at en kommer inn i Byparken. 
Parken kan gjøres enda mer forståelig og tilgjengelig ved å etablere parkskilt med kart over parken. Parkskiltene bør plasseres ved inngangene til Byparken. 

Trappa ved søndre inngang er av treverk og moden 
for utskifting

Inngangsparti til Byparken fra Storgata, sett fraTeaterplassen i sør

Inngangsparti til Byparken fra Storgata, fra nord. 

MARKERTE INNGANGSPARTIER
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DAMMENE: VIKTIGE LAVPUNKT -  TRENGER OPPRENSKING

De to dammene danner et lokalt lavpunkt i parken, og er naturlige oppkommer. På historiske bilder ser vi at 
kantene var steinsatt og dammene utstyrt med fontener og skulpturer. I dag har dammene et mer naturlig 
uttrykk, der kantene er tilvokst med vegetasjon, og dammene er trolig blitt grunnere. Det har blitt observert 
salamander her. 
Dammene er viktige elementer i parken, og er med på å tilføre den “naturlige” delen av parken viktige 
kvaliteter. Dammene bør imidlertid vedlikeholdes slik at de ikke gror igjen. 

Den østre dammen Den vestre dammen

Utsikt mot de to dammene, sett fra sør
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Parkplanen til O.L. Moen, der den buede muren er rammet inn i rødt.

Byparken inneholder enkelte parkelementer som kan spores tilbake 
til Moens parkplan fra 1925. Dette gjelder i første rekke den buede 
natursteinsmuren som danner nordre avslutning på solplassen 
oppe på høyden. Både muren og rekkverket har stor kulturhistorisk 
verdi. 

Brua over renna mellom dammene er et annet parkelement som 
danner en fin adkomst innover i parken, samtidig som damområdet 
holdes fritt for tråkk. Dette har betydning for salamanderbiotopen i 
dammene. 

VERNEVERDIGE PARK-KONSTRUKSJONER

Brua over dammene, sett mot sørøst. Den bua muren på solterrassen har en fin og myk form, og er verneverdig. 
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MYE UTSTYR TIL LEIK OG TRENING - NOE BRYTER MED OVERORDNET PARKGREP

Parken er rikelig utstyrt til både lek og trening: i midten er et stort lekeareal beregnet for barn, og i tillegg er det en Tuftepark med apparater plassert rundt i parken. Dette er viktige 
attraksjoner i parken, og bør bevares. Vår vurdering er likevel at noen av Tufte-elementene har en plassering som blokkerer for opplevelsen av noen av de viktigste parkrommene, og 
dermed det overordna parkgrepet. I det videre arbeidet har vi sett på en alternativ plassering av Tufte-elementene, slik at de har en bedre sammenheng med hverandre.

Deler av Tufteparken er plassert som en del av solterrassen på toppen. 

Lekeplassen er sentral og populær, særlig blant barn og barnefamilier.Skilt med oversikt over Tufteparkens innhold i Byparken



 23   |  KONGSVINGER BYPARKEN

FÅ BENKER OG OPPHOLDSPLASSER

Benker og sitteplasser inviterer til opphold og gjør at man kan bruke parken som et sosialt sted. Med flere benker i parken er det flere steder å sette seg ned eller møtes, og parken 
oppleves ofte som rikere. 

I Byparken er det relativt få benker og møbler. Unntaket er solterrassen på toppen og området rundt lekeplassen. Bortsett fra disse stedene er det få muligheter til å sette seg ned for 
å nyte parken eller hvile seg. 

Foto fra Solterrassen og lekeplassen, der det er benker som inviterer til opphold. Øvrige deler av parken mangler sittekomfort.
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EKSISTERENDE TURVEIER BØR UTVIDES – FLERE GANGVEIER ETABLERES = FLERE TURALTERNATIV

Dagens Bypark utgør et areal på ca 25 dekar. Likevel er det relativt få ganglinjer gjennom og i parken. I det videre arbeidet har vi sett på muligheter for å legge inn flere ganglinjer, slik at 
parken kan benyttes i større grad enn i dag. Både til snarveier gjennom byen og ved å gi mulighet til å velge mellom mange ulike veialternativer og rundturer. Da vil Byparken oppleves 
som rikere og mer mangfoldig.

Kartet viser Byparken og dagens turveimuligheter. Kilde: Kongsvinger kommune
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STRANDPROMENADEN: SEKVENS AV PARKROM  - NOEN UTYDELIGE

Byparken og Strandpromenaden på nordsiden av Glomma vil møtes i en framtidig utvidelse av Byparken ned til Glomma. Strandpromenaden kan karakteriseres som en sekvens av 
ulike parkrom fra Tråstad skanse via KUSK og ned mot Byparken. Rundt KUSK er parkrommene fylt med aktivitetesprogrammering, mens parkrommene nærmere Byparken er 
relativt utflytende: de mangler rommelighet og innhold.  

Foto (over og under) av Strandpromenaden lengre mot vest, ved Markensvegen og videre mot By-
parken: Byparken reiser seg fint mot horisonten, men parkrommene langs Strandpromenaden har 
utflytende preg og er kjedelige opplevelsesmessig. Disse arealene har imidlertid potensiale til å bli 
interessante parkrom hvis de gis et tydeligere innhold og utforming. 

Strandpromenaden ved KUSK (over og under): skulpturer og aktiviteter gjør parkopplevelsen 
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VEGER - IKKE GATER

Markensvegen er en viktig bygate som markerer 
Byparken mot nord og gir adkomst til Kongsvinger 
ungdomsskole (KUSK),  NTG, Høyskolesenteret  og 
kulturminnet Tråstad skanse. Gateløpet har imidlertid 
et lite urbant preg: på deler av strekningen mangler gata 
fortau, slik at gående enten må gå i kjørebanen eller 
benytte andre veier. I en framtidig situasjon bør det 
tilrettelegges for myke trafikanter. 

Foto over og under: Markensvegen utenfor Norges toppidrettsgymnas Kongsvinger: På denne viktige strekningen er det ingen fortau. 
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FORSTERKET VISUELL KONTAKT MED GLOMMA

Glomma gir Kongsvinger en sterk identitet. Vi forsterker parkens “grønne fingre” med visuell kontakt til 
Glomma.  På den måten knyttes byen mer sammen og forbindes over vannet. 

I forlengelse av gaten (venstre foto) vil den fremtidige gang- og sykkelbrua ytterligere forsterke forbindelsen 
over Glomma.

I parken langs solplenen er det en fin bygget kanal og et basseng. I bassengene er det lagt noen betongtrinn. Vi 
foreslår at trinnene flyttes, slik at man kan gå tørrskodd over bassenget i aksen helt ned til elva.

Foto av en av de “grønne fingrene” som forbinder Byparken med Glomma, sør for dagens vgs. I denne aksen vil den framtidige 
gang- og sykkelbrua komme, og forbindelsen gjennom Byparken til øvrige områder vil være både logisk og naturlig.

Foto av aksen med vannrenne mellom soleplenen 
ved Biblioteket, over bassenget ved Rådhusplassen 
og videre til Glomma. Aksen kan ytterligere un-
derstrekes ved å flytte kunsten i bassenget slik at 
den også ivaretar aksen med en fysisk forbindelse 
(inntegnet). 
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TURVEISYSTEM: ET MANGFOLD AV BREDE PROMENADER OG SMALE STIER

Det legges opp til et mangfold av nye gang- og sykkelbare turveier i parken. Noen veier har en snarveifunksjon 
og bidrar til at det blir mer attraktivt å gå i sentrum uten bil. Turveisystemet binder de ulike parkrommene 
sammen. De bidrar til en rikere opplevelse og gjør at man kan ta mange ulike turrunder. 

Ny parkplan med markert gangveisystem

Eks. turveier
Nye turveier
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AKTIVITETER - FORSLAG

Utedans i parken Rulleskøyter Lek med hund

Petanque på gruset terrasse Tai chi eller yoga i parken Styrketrening for alle

I bildene under vises eksempler på mulige parkaktiviteter i den nye Byparken.

















 43   |  KONGSVINGER BYPARKEN

MANGFOLD - BRA FOR MENNESKER, DYR OG INSEKTER

Admiralsommerfugl

Byparken og sentrumsområdet bør utformes med kvaliteter som ivaretar og øker artsmangfoldet. For å oppnå en rikere fauna i sentrum bør 
det legges til rette for planter som kan øke det biologiske mangfoldet i området. Busker og trær med blomster, bær, frukt og nøtter sikrer mat 
for både insekter, smådyr og fugler. Dyrelivet i parken vil være en attraksjon i seg selv.

Sidensvans

Humle

Ekorn Blåmeis
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Kirsebærblomstring på Carl Berners plass, OsloVår. Kirsebærblomstring Islandsbrygge, København, Danmark. Sakura feiring, Langelinje, København, Danmark

SNITT STORGATA OG KIRSEBÆRTERRASSEN

Gatesnitt Storgata med Kirsebærterrassen og Flaggstangsplassen til venstre.
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OPPLEVELSER OG AKITIVITETER GJENNOM ÅRET: KIRSEBÆRTERRASSEN

FLAGGSTANGSPLASS

LYS ISLEGGE GRUSDEKKE

60 M LØP, UTEGYM OG LEK

PETANQUE

GYM OG  LEK FOR SKOLEBARN

GRUPPER AV BORD OG BEN-
KER TIL Å MØTES RUNDT

JULETRE JULEMARKED

HUNDETREFF
17. MAI

SJAKK

LOPPEMARKED

BONDENS MARKEDLØSE BORD OG STOLER

UTEBURSDAG

CAFE SYKLER VED 
ARRANGEMENT

KIRSEBÆRBLOMSTRINGRHODODENDRONBLOM-
STRING

Kirsebærterrassen kan benyttes til en lang rekke 
aktiviteter gjennom året. Her er noen eksempler:

Vinter: 
• Grusdekke kan lett islegges til skøytebane
• Julemarked
• Juletresalg, belysning mellom trær

Vår:
• 17. mai feiring
• Kirsebærblomstring
• Cafesykler til midlertidlige arrangement på 

nordsiden av kirsebærterrassen.
• Skolen kan bruke plassen til 60m løp, utegym og 

lek.
• Loppemarked

• Grupper av bord og benk til møtesteder 
• Rhodedendronblomstring
• Sitte under blomstrende trær
• Spille sjakk
• Hundetreff
• Utebursdag
• Petanque kan spilles av alle aldersgrupper
• om høsten er det plass til bondens marked.
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Nedenfor: Foto av Jardin des Palais Royal i Paris,  anlagt 1629. Rekker av beskårne lindetrær 
gir fine grønne rammer til den åpne plassen. Det er også deilig å gå eller sitte under 
søylebuene på varme sommerdager. 

Place des Voges, Paris. foto lånt fra nett.

Her er noen referanser som viser hvor sterk effekt en ramme av klipte 
trær kan ha på en plass. En lignende effekt kan oppstammede trær langs 
fasadene på Rådhusplassen ha.

Nedenfor er foto av Place des Voges, Paris første offentlige torg. Anlagt 1615.

Palais Royal,  Paris. foto lånt ra nett.

Place des Voges, Paris. foto lånt ra nett. Palais Royal,  Paris. foto lånt ra nett.

BEPLANTEDE PLASSER - NOEN REFERANSER
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TEGLSTEINSDEKKE - NOEN REFERANSER

Teglstein og kulestein på Møllepladsen (Høyer, Danmark). Foto: Erik Brandt Dam*-

Et teglsteinsteppe med et mønster vil kle Rådhusplassen, som har flere teglsteinsbygg 
omkring seg. Her er en referanse fra Ålgård torg i Gjesdal kommune. Torget er tegnet 
av Dronninga landskap. Teppet av teglstein er kunstnerisk utformet av kunstnerduoen 
Løvaas & Wagle.

Langs trerekken kunne kulestein kombineres med marktegl, slik det 
er gjort i et nytt prosjekt på Møllepladsen, Høyer i Danmark (foto 
nedenfor).

Ålgård torg, Gjesdal

Ålgård torg, Gjesdal
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LINKs illustrasjon - datert 05.10.2021

Foto av møtet mellom Byparken og Storgata. Denne kontakten vil brytes av det plan-

ALTERNATIV: PARKPLAN FOR BYPARKEN DER HOTELL OG 
KULTURKVARTAL ER INNPASSET

6.

En del av utredningen har vært å vise hvordan det planlagte hotell- 
og kulturkvartalet kan innpasses i Byparken. I denne delen belyses 
utfordringer knyttet til dette prosjektet og hvordan forholdene eventuelt 
kan utbedres. 

I rapporten er det tatt utgangspunkt i skisser for det planlagte hotell- og 
kulturkvartalet slik de forelå i oktober 2021. De skissene som er vist i 
denne rapporten er brukt i dialog med prosjektet, og har allerede ført til 
justeringer av planene for hotell- og kulturkvartalet. 

De utviklingstiltak som er foreslått for øvrige deler av parken kan 
gjennomføres, selv om det kommer et byggeri i den vestre delen. 
Avslutningsvis i rapporten er det vist en parkplan både med og uten 
hotellkvartal. 

Den største utfordringen med det planlagte hotellbygget langs Storgata 
er at Byparken dermed skilles fra Storgata. Dette vil bryte med det 
historiske byplanmessige grepet som i dag er så tydelig. Dette er et 
irreversibelt grep. 
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Plan med anbefalt slakere trapp, fall 1:3. Dette er nødvendig for å gjøre den mer sikker 
og lettere å gå i. 

Snitt av 1:3 trapp, vår anbefaling

I forslaget er terrengtrappen mellom de to byggene veldig bratt: den er 
tegnet med fall 1:1,6. Dette er svært bratt, og ikke anbefalt utendørs. 

Forslagstillers plan med snitthenvisning (LINK foreløpig tegning - dato 05.10.2021) Snitt av forslagstillers trapp, der fallet er 1:1,6

FORSLAG TIL JUSTERING AV KULTUR/ HOTELLHJØRNET: 
SLAKERE TRAPP
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Referanse på et grønt trappelandskap.  
City dunes, SEB-Bank i København 
(LARK: SLA). 

REFERANSER TRAPPELANDSKAP Referanse: Esplanade Paul 
Grimault, Annecy, Frankrike.
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TEATERGATA - SAMBRUKSGATE OG PARKENTRÉ 

Planutsnitt Teatergata. med hotell.

Snitt mellom nytt Kinobygg og eks. Teaterbygg sett mot byparken.

Teatergata er adkomstgate til parkeringsplassen øst for 
Rådhusteatret. Samtidig er den en parkentré til Byparken. 
Siden det er lite trafikk i gata, bør den utformes som en 
sambruksgate der myke trafikanter har prioritet. Dette 
kan understrekes ved smal kjørebane og brede fortau, og 
at plassbelegningen fortsetter over kjørearealet. Det kan 
gjerne plantes gatetrær langs gata for å understreke det 
grønne preget,  og samtidig transformere Teatergata til en 
parkgate. 

Teaterplassen foto, dato:2021-09-30

Rådhusteaterets nordre fasade er lukket og gir lite til 
omgivelsene. I en ny situasjon med oppstrammet gate kan 
et smalt plantefelt med klatreplanter omdanne dagens 
kjedelige vegg til en grønn vegg. Se snittet til høyre. 

TEATERPLASSEN - EN FORPLASS TIL BYPARKEN

Den utvidede trappa vil ta opp mer areal, og dette 
tas av kjørebanen som gjøres tilsvarende smalere. 
Plassdekket fortsetter over kjørebanen mot Teaterplassen. 
Teaterplassen kan utformes som en del av helheten og som 
en del av forplassen til Byparken.

TEATERGATA - SAMBRUKSGATE OG PARKENTRÉ 
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Eksisterende situasjon Ny situasjon med park

STORGATA MED KIRSEBÆRTERRASSE OG FLAGGSTANGPLASS
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Planutsnitt av Byparkens vestre del, med Hotell- og kulturkvartal med forslag til modifisering: slakere trapp, større avstand mellom bygg, en oppstrammet Teatergate, og Teaterplassen utformet som en del 
av forplassen til Byparken. 
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UTENDØRS AMFI OG OVERGANG TIL 
PARKEN

I forslaget til hotell- og kulturkvartal 
er det lagt inn en utescene til kon-
serter og teater. Dette er en god idé, og 
kan passe fint inn i Byparken, men da 
er det viktig at utescenen formgis som 
en del av parken - ikke som en del av 
terrassene forbeholdt hotellet. 

PLASS TIL VEKSTJORD OG 
OVERVANN
Snitt-tegningene viser lite plass til 
oppbygging over kjelleretasjen. I 
prosjektering av bygg må det ivaretas 
høyde over kjeller for overvann og be-
plantning. Høydeforskjellen til resten 
av parken må også ivaretas på en god 
måte. 

Tom Hanafan, Rivers edge, Iowa.LINK foreløpig tegning - dato 05.10.2021

Snitt som viser eksisterende terreng og forslagstillers prosjekt med justert plassering. Snittet er utarbeidet av Dronninga landskap på grunnlag av LINKs tegninger. 
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Vi foreslår en slakere terrengtrapp med fall på 1:3. til 
øvre plan. I tillegg kan enda en trapp (med samme fall) 
etableres mellom øvre plan og den eksisterende stien, for 
en enklere adkomst til lekeområdet i parken.

Planutsnitt Parkplanen som viser forslag til justert terreng og slakere 
trapp

ØST FOR KINO: BRATT TRAPP

I skissene fra oktober 2021 er kinobyggets inngangsdør 
mot sydøst plassert langt inn i eksisterende park, og ca 2 
m lavere enn eksisterende terreng, Arkitektens forslag 
til terrengtrapp på kortside er tegnet med et fall på 1:1,6, 
noe som er altfor bratt for en utendørs trapp.

Terrengsnitt langs østfasaden på Kinobygg. med arkitektens forslag til trapp.

Bearbeidet forslag til terrengutforming med slakere trapp.






