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Ringsaker kommune
postmottak@ringsaker.kommune.no

Att: Tina Østby
Hamar, 26.08.2019
Vâr ref: 600676-01

UTTALELSE STØYSKJERMING E6
EG ved Bergshøgda, Skanselva, Botsenden, Trekvarten

bru, Økelsrud, endring av reguleringsplaner

- høring
I forbindelse

med at Ringsaker kommune skal behandle Swecos søknad på vegne av Veidekke om

endringer av reguleringsplaner langs E6 ønsker vi å levere innspill på vegne av vår oppdragsgiver Lifo
Eiendom AS.
Lifo Eiendom har et nyregulert område (Myrvoll) inntil krysset Furnesvegen-Høsbjørvegen.

Dette

ligger godt synlig langs Både Furnesvegen og EG i dag. I gjeldende reguleringsplan for E6 på denne
strekningen er det nå regulert jordvoll mellom 2,5 og 3 meter over veien, mellom E6 og Furnesvegen.
Vi legger spesielt merke til at det i endringsforslaget

fra Sweco nå er vist en skjerm på 3,5 meter like

foran Myrvoll.
Det viktigste for vår oppdragsgiver er at ny støyskjerming
støyømfintlige

holdes så lav som mulig. Det er ikke

formål inntil verken EG eller Furnesvegen på denne strekningen, og i støykartet som

fulgte reguleringsplanenfra 2016 kan de se ut som at bebyggelsen lengre oppe i bakken heller ikke er
så støyutsatt av det krever tiltak på annet enn uteplass.
Vi forstår at det skal støyskjermes i henhold til retningslinjer for behandling av støy. Men vår
oppdragiver har investert mye i å legge til rette for ny virksomhet som skal kunne dra nytte av
nærheten til veiene rundt, og da spesielt E6. Den visuelle kontakten er da viktig. Vi ber derfor om at
man ved vurdering av endringer og andre tiltak ikke begrenser sikten inn i området mer enn

nødvendig. Dersom tiltak mot støy skal løses med skjerm, må denne også glasssom gir kontakt med
områdene bak.
Vi forventer at nye tiltak også dokumenteres med oppdaterte støyvurderinger, som dokumenterer
behovet.

Med vennlig hilsen
Asplan Viak AS

< ilssaw
Geir Egilsson

Arkitekt/ byplanlegger
T: 901 BB607
E: geir.egilsson@asplanviak.no
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