Notat om planleggingsprosess
Reguleringsplan for nytt sentrumshotell og kulturkvartal i Kongsv inger
Kongsvingers kommuneplan åpner for bygging av sentrumshotell og kulturhus i randen av Byparken.
Det er satt visse vilkår for dette, blant annet er det stilt krav om reguleringsplan med konsekvensutredning. Det er ikke krav om planprogram. Dette notatet redegjør for alternativ og utredningsbehov og vil
legges til grunn for videre arbeid med planforslaget. En konsekvensutredning skal gi beslutningsrelevant kunnskap som oversikt over konsekvensene av planforslaget og dermed en god bakgrunn for å
fatte vedtak. Konsekvensutredningen skal stille opp alternativ som vurderes, redegjøre for positive og
negative virkninger av alternativet for ulike utredningstemaer og gi grunnlag for å vurdere avbøtende
tiltak og vilkår for å gjennomføre tiltak. For å kunne vurdere konsekvensene av tiltaket bør disse ses
opp mot fastsatte mål og overordnede rammer for prosjektet. Det er ikke satt klare mål for dette prosjektet, men viktige nasjonale og kommunale mål kan utledes fra overordnede planer. Tiltaket og nullalternativet vil måles mot disse målene. Metodikken vil ta utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok
V712 om konsekvensanalyser, særlig kapittel 6, «Ikke prissatte konsekvenser».
1. Mål for tiltaket
«Kongsvinger 2050 – strategier for fremtidig utvikling» setter følgende hovedmål for arealbruk og
transport i byen og kommunen:
1. Kongsvinger er en kompakt by med korte avstander mellom daglige gjøremål.
2. Kongsvinger har et levende og urbant sentrum, med høy kvalitet i det offentlige rom.
3. Det er attraktivt å gå og sykle i Kongsvinger by. Veksten i persontransport tas av sykkel, gange
og kollektivtransport.
Det finnes en rekke hensyn som skal sikres gjennom arealplanlegging, som å bevare bygningsmiljø, naturkvaliteter eller mulighet for friluftsliv. Mange av disse for holdene vil normalt sikres
gjennom plan- og bygningsloven, og mål om «høy kvalitet i det offentlige rom» kan også ses som
en måte å sikre hensyn som listes opp under punkt 3. Målene fra Kongsvinger 2050, sett i lys av
andre overordnede bestemmelser og retningslinjer, vil gi grunnlag for vurdering av det foreslåtte
tiltaket.
2. Alternativ
Ulike tomter har vært foreslått i diskusjon om et nytt sentrumshotell med kulturfasiliteter. Det vil
redegjøres for de alternativene som tidligere er vurdert, samt alternativ utforming, omfang og målestokk. For tiltakshaver har plassering midt i sentrum mot Storgata og i umiddelbar nærhet til
Rådhusteatret vært sett som en forutsetning for å få til det ønskede konseptet med en kombinasjon av hotell, kulturfasiliteter og gode byrom. Kommuneplanen setter av et areal for tiltaket.
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Det anses derfor ikke realistisk å bygge andre steder i Kongsvinger. De to alternativene som vurderes er derfor enten å bygge sentrumshotellet og kulturbygget i enden av byparken eller å ikke
bygge.
2.1. Nullalternativet
Nullalternativet, tidvis kalt referansealternativet, er å opprettholde dagens situasjon. Dagens
situasjon kan forstås på to måter, avhengig av hva som antas å være en påregnelig utvikling.
Den ene muligheten er å si at Byparken blir liggende som i dag, uten noen form for utbygging. Den andre muligheten er å sammenlikne med vedtatt regulering. Reguleringsplanen
for 0405 Rådhuskvartalet – Sentrum videregående skole, vedtatt 25.01.2007, åpner for bygging mot Markensvegen. I dag er dette en del av parken. Selv om de i dag virker lite aktuelt
å bygge ut området mot Markensvegen, kan en langsiktig konsekvens av nullalternativet
være utbygging av dette arealet. Nullalternativet er forstått som ingen utbygging, men utbygging mot Markensvegen er allikevel kommentert der det er relevant.
2.2. Planforslaget
Planforslaget tar utgangspunkt i arealbruken slik det er forutsatt i kommuneplanens arealdel.
Hotell plasseres ut mot Stor gata og kulturbygg med kino henvender seg til Teatergata.
Byggeområdene mot Markensvegen reguleres tilbake til park.
3. Utredningstema for regulering av sentrumshotell og kulturbygg med kino
Det heter i forskrift om konsekvensutredning at «Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn».
Deretter følger en opplisting av temaene under:
a) Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven
b) Økosystemtjenester

c) Nasjonalt og internasjonalt fastsatte
miljømål
d) Kulturminner og kulturmiljø

1

Jf egen omtale under pkt 3.2
Begrepet er relativt vidtfavnende. 1 Tiltaket
har så liten påvirkning, at temaet anses som
lite relevant eller dekket av andre punkter.
Se omtale under pkt 3.2
Se omtale under pkt 3.3

Det er vanlig å dele opp økosystemtjenester i fire:

Forsynende tjenester er økosystemenes er konkrete goder som kan byttes eller handles med og/eller som kan brukes direkte.
Eksempler er mat, materialer og biotisk fornybar energi og drikkevann
Regulerende tjenester er alle forhold hvor økosystemer kontrollerer eller påvirker biotiske eller abiotiske faktorer som er relevante for menneskers miljø. Dette omfatter økosystemtjenester som ikke forbrukes, men som allikevel påvirker velferden og
handlingsrommet i samfunnet. Eksempler er klimaregulering og beskyttelse mot ekstremvær, pollinering og sykdomsregulering som bidrag til matproduksjon.
Støttende tjenester er de grunnleggende livsprosessene som må «være på plass» for at økosystemene skal kunne levere
andre tjenester. De er ulike de andre tjenestetypene fordi de inngår i komplekse økologiske samspill. Livet på jorda slik vi kjenner det, vil ikke klare seg uten de grunnleggende livsprosessene, og det er kritisk å unngå irreversible påvirkninger. Eksem pler
er fotosyntese, jorddannelse og vannkretsløp.
Kulturelle tjenester er rollen naturen spiller for menneskers opplevelser og kunnskap. Det kan også være spirituelle og religiøse opplevelser. Eksempler er rekreasjon, friluftsliv og naturbasert reiseliv
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e) Friluftsliv
f)

Landskap

g) Forurensning
(utslipp til luft, herunder klimagassutslipp,
forurensning av vann og grunn, samt støy)
h) Vannmiljø, jf. vannforskriften

i)

Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser
j) Samisk natur - og kulturgrunnlag
k) Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
l) Beredskap og ulykkesrisiko
m) Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
n) Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
o) Tilgjengelighet for alle til uteområder
og gang - og sykkelveinett
p) Barn og unges oppvekstvilkår
q) Kriminalitetsforebygging
r) Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet.

Parkens betydning for friluftsliv vurderes, jf.
pkt 3.4
Parkens betydning og virkningen av et nytt
bygg vurderes, jf pkt 3.1.
Temaet anses som lite relevant, men det er
gitt en vurdering av støy og støv under pkt.
3.8
Temaet anses som lite relevant, men en rapport om vann- og avløp vil følge planbeskrivelsen.
Temaet anses som lite relevant
Temaet anses som lite relevant
Temaet omtales i planbeskrivelsen, men det
lages ikke egne utredninger av dette.
Tilkomst for nødetater må omtales i planbeskrivelsen.
Parkområder har en betydning for infiltrasjon
av overvann og demping av flom, omtalt i
punkt 3.5. Havnivåstigning og elveflom anses
som lite relevant.
Parkens betydning anses dekket av temaet
friluftsliv. Ut over parkens betydning for friluftsliv anses dette som lite relevant.
Temaet omtales i planbeskrivelsen
Temaet omtales i planbeskrivelsen
Temaet omtales i planbeskrivelsen
Temaet omtales i planbeskrivelsen

I tillegg til konsekvensutredningen skal det lages en risiko- og sårbarhetsanalyse. I noen grad kan
dette overlappe, f.eks. vil vurdering av flomfare være en del av både KU og ROS-analyse. Nedenstående gjennomgang tar med en vurdering av grunnforhold og vei- og trafikkforhold for å gi en
samlet oversikt over planens utredningsbehov.
3.1. Landskapsbilde og byparken
Kongsvinger ligger på grensa mellom tre landskapsregioner: Skogsbygdene på Østlandet
(nord for bysentrum), nedre dalbygder på Østlandet (langs Glomma oppstrøms bybrua) og
leirjordsbygdene på Østlandet (inkluderer sentrum og bygdene langs Glomma nedstrøms).
Byen og parkens plass i landskapet og byggetiltakets påvirkning på opplevelsen av byen vil
gis en vurdering i planbeskrivelsen. Bygningsmiljøet langs Storgata og opplevelsen av et nybygg fra parken, fra Storgata og fra Teaterparken vil vurderes.
Fjernvirkning av hotellet skal vurderes . Utarbeidede perspektiver skal følge planbeskrivelsen.
Supplering med perspektiv fra andre ståsteder kan vurderes.
3.2. Naturmangfold
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Det er ikke kjente miljøutfordringer i Byparken, og miljøtilstanden antas å være alminnelig
god. Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av den nåværende miljøtilstanden og en oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres (null -alternativet). I «Forskrifter om prioriterte arter» heter det at arter som har en
vesentlig del 2 av sin europeiske utbredelse i Norge skal vurderes. Dette gjelder både gråtrost
og bjørkefink, som begge er observert i parken. Begge disser artene er vurdert som livskraftige, og nedbygging av en mindre del av parken kan ikke sies å bryte med Norges ansvar for
å ta vare på artene.
Det er registrert salamandere i dammene mot Markensvegen. Disse må ivaretas. Planbeskrivelsen må gjøre rede for påvirkning på dammene med salamandere. Det gjøres en vurdering
ift. naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Dersom tiltaket berører dammene, må fagkyndig biolog/naturviter redegjøre for konsekvenser
og avbøtende tiltak. Om dammene ikke blir berørt, vil temaet omtales, men det vil ikke være
behov egne rapporter.

3.3. Kulturarv
Parken har en betydning for flere, også som kulturminne. Byparken med minnesmerke, Rådhusteateret og Storgt. 9 er en del av kulturarven i nærområdet, men det er ikke registrerte
kulturminner på den foreslåtte byggetomta. Det må beskrives hvilke virkninger prosjektet får
på nevnte kulturminner. Rådhusteateret er regulert til bevaring, men ligger utenfor planområdet. Planbeskrivelsen vil ha en vurdering av parken som del av Kongsvingers identitet der
også minnesmerket over krigens ofre vil omtales. Det vil redegjøres for utforming av ny bygning og virkning på parken og bygningsmiljøet.. Planbeskrivelsen vil skildre hvordan vil bygget påvirker offentlig rom, funksjonelt og opplevd. Sol- og skyggeanalyser vil være en del av
dette. Vurdering av bygningens påvirkning på nærområdene vil slås sammen med vurdering
av landskapsbilde og byparken (jf. pkt 3.1). Link vil gi en vurdering av dette punktet sammen
med landskapsbildet, men det vil ikke gis egne rapporter om temaet.

3.4. Friluftsliv og byliv
Det skal gjennomføres en medvirkning som legges til grunn for planforslaget og som skal bidra til å sikre og videreutvikle Byparkens sosiale betydning og den grønne kulturarven, jf. utkast til Kulturminneplan pkt.16.10. I medvirkningsprosessen vil deg gjennomføres en kartlegging av dagens bruk og vurdering av påvirkning tiltaket vil ha. Det skal vurderes om, og
eventuelt i hvilken grad tiltaket gir privatisering og om tiltaket gir mulighet for å få mer aktivitet
inn i lite brukte områder. Det skal gis en beskrivelse av parkområdene inkl. Mølleparken med
vekt på forbindelser mellom parken og gatene rundt, herunder hvordan prosjektet kan hindre
eller legge til rette for gange gjennom parken. Dersom teknisk infrastruktur berøres av tiltaket, skal dette beskrives. Medvirkningsprosessen vil konsentreres om framtidig bruk av parken og de nærliggende byrom.
Sluttrapport fra medvirkning vil følge plansaken og bidra til å belyse virkninger tiltaket kan ha
for friluftsliv og bruk av parken.
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4 /6
04.06.2020

3.5. Flom og overvannshåndtering.
200-årsflom er kartlagt og området er ikke spesielt utsatt. Kjellere må vurderes særskilt. Det
er flomvei langs Storgata. I tillegg er grønnstrukturen en viktig del av byens system for overvannshåndtering, og nedbygging kan ha konsekvenser for overvannsproblemer nedstrøms
tiltaket. Flom og overvann vil derfor vurderes som del av planbeskrivelsen, men tiltaket anses ikke å ha så vesentlige virkninger for flom at temaet vil være del av en konsekvensutredning.
Det lages en VA-rapport for tiltaket som viser overvannshåndtering.

3.6. Grunnforhold
I planbeskrivelsen redegjøres det for områdestabiliteten. NGU 3 viser Byparken som «morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen» og oppgir at denne typen dekke er «materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt
sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med
grunnlendte moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer». Et lite hjørne mot Storgata
er det av et større område med elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning) som strekker seg
ned til Glomma. På dette hjørnet stikker en knaus opp. Selv om DOK-analysen viser mulighet for marin leire, tilsier fjell i dagen kombinert med NGUs kart, at faren for skred er ubetydelig. Områdestabilitet antas ikke å være et problem.
Geotekniske fagrapporter knyttes til byggesak, og det vil ikke lages geotekniske rapporter for
plansaken.

3.7. Veg- og trafikkforhold.
Bygging av ringvei har bidratt til klar forbedring av trafikksituasjonen i Storgata, og Kongsvinger kommunes prosjekt med oppgradering av Storgata, legges til grunn for utforming av
denne. Gatene som berører prosjektet er viktige skoleveger og må vurderes særskilt, jf. uttalelse fra barn- og unges talsperson. Prosjektet vil vise en adkomst til hotellet, men løsninger
for taxi, buss, varelevering, renovasjon og parkering.
En enkel trafikkanalyse som samordnes med Storgateprosjektet, vil følge som eget notat.

3.8. Forurensing
Tiltaket i seg selv skaper lite forurensing, selv om det kan skape noe trafikk. Det er krav til
støyskjerming av rom på hotell, men ikke uteoppholdsareal, jf. støyretningslinje T-1442. Det
er krav til innendørs støy, jf. krav i teknisk forskrift. Det vil redegjøres for Støy fra tiltaket,
særlig fra toppetasjen, og om dette kan bli en belastning for omgivelsene.
Tiltaket anses ikke som støyømfintlig, og vil det ikke utarbeides egen støyutredning
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3.9. Kriminalitetsforebygging
Planbeskrivelsen skal vurdere om prosjektet bidra positivt til kriminalitetsforebygging, og om
det bør gjøres grep som styrke dette.
Det vil ikke bli laget særskilte dokumenter om temaet.

Figur 1 Bruk av byparker, her fra Øyafestivalen i Tøyenparken.

4. Medvirkning
Medvirkningsprosessen vil være nettbasert, blant annet av hensyn til smittevern. Prosessen vil
konsentrere seg om hvordan et hotell, kultur- og kinosenter i samspill kan bidra til å utvikle Byparken og de øvrige byrommene videre. Prosessen vil søke å kartlegge dagens bruk og bruke dette
som grunnlag for vurdering av et nullalternativ. Prosjektet vil presenteres og det skal legges vekt
på samspill mellom bygninger og offentlig rom, og framtidige funksjoner i offentlige rom. Prosessen vil søke å engasjere publikum i en drøfting av hva som skal til for å skape mer liv i parkområdene i sentrum, hva ulike deltakere savner og hva som kan tenkes av aktiviteter i grøntområdene
Medvirkningsprosessen vil oppsummeres i et dokument som følger plansaken der det gis forslag
til utvikling av parken sett sammen med hotell og kultursenter. Utforming av eventuelle nye elementer kommer som oppfølging og vil gjøres av Link arkitektur.

5. Framdrift
Viktige datoer i videre arbeid er gitt under. Datoene er foreløpige.
24. mars:
Møte i planforum Innlandet
6.-23. apr.:
Nettside med medvirkning som åpner for innspill ligger ute
31. mai:
Planforslag sendes til kommuneadministrasjonen
24. aug.:
Behandling i planutvalget
Høsten 2021 Offentlig ettersyn av planforslag
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