Vår dato:

Vår ref:

23.08.2019

2019/3671

Deres dato:

Deres ref:

12.07.2019
Saksbehandler, innvalgstelefon

Ringsaker kommune
Pb 13
2381 BRUMUNDDAL

Mette Bjørnsen Saur, 62 55 12 27

Uttalelse til høring av endringer - Reguleringsplaner for E6 Arnkvern Tjernli , E6 Tjernli - Botsenden og E6 Botsenden – Moelv i Ringsaker
kommune
Fylkesmannen viser til oversendelse datert 11.07.2019 med høring av forslag til endringer av
reguleringsplaner for E6 Arnkvern – Tjernli, E6 Tjernli – Botsenden og E6 Botsenden - Moelv i
Ringsaker kommune. Endringen fremmes da det i forbindelse med byggprosjekteringen er avdekket
behov for mindre justeringer av reguleringsplanen. Kommunen har vurdert at de foreslåtte
endringene ligger innenfor plan- og bygningslovens rammer for endring ved forenklet prosess, jfr
pbl § 12-14 andre ledd.
Fylkesmannens rolle i plansaker er å se til at nasjonale føringer og forventninger legges til grunn for
planleggingen. Vi forutsetter at disse følges opp i det videre arbeidet med planen.
Skanselva
Endringen innebærer at turvei som krysser E6 legges i en egen kulvert, og ikke i felles kulvert med
elva slik det er vist i gjeldende reguleringsplan. Fylkesmannen kan ikke se at endringen berører
regionale eller nasjonale hensyn. Det er utarbeidet en egen plan for ivaretakelse av fiskevandring.
Fylkesmannen forutsetter at denne legges til grunn ved gjennomføring av byggeprosjektet.
Botsenden
Endring av hensynssone (H190) for å sikre infrastruktur i bakken/vannledning. Fylkesmannen har
ingen merknad til endringen.
Økelsrud
Fordrøyningsbasseng sør:
Nye tiltak skjer innenfor areal regulert til annen veggrunn i gjeldende plan. Fylkesmannen har ingen
merknad til endringen.
Fordrøyningsbasseng nord:
Beslaglegger nytt areal, skogsareal, ut over gjeldende reguleringsplan. Fylkesmannen savner med
beregning av hvor mye areal som blir endret fra LNF til annet formål.
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Flytting av pumpestasjon ved Økelsrud er nevnt i planbeskrivelsen til gjeldende reguleringsplan, men
ny plassering er ikke vurdert eller beskrevet. Tiltaket beslaglegger dyrka jord som er regulert til LNF i
gjeldende plan. Fylkesmannen savner en beregning av nytt beslag av dyrka jord. Vi minner videre om
at man ved omdisponering av dyrka jord skal synliggjøre at det er gjort en vurdering av alternative
løsninger. Kommunen skriver i oversendelsesbrevet at annen plassering av byggene vurderes som
lite hensiktsmessig.
Trekvarten bru flyttes 10 m mot øst: Endringen berører kun regulert veiareal, og gjør det mulig å
bruke dagens bru i anleggsperioden. Fylkesmannen har ingen merknad til endringen.
Bergshøgda
Endre fra støyvoll til støyskjerm langs Furnesvegen:
Formålet med endringen er å beslaglegge mindre areal. Fylkesmannen støtter kommunen når det
gjelder behovet for justering av støyskjermingstiltak på grunn av vedtak om økt hastighet på
strekningen. Forslagstiller opplyser at økningen i støy som følge av økt fartsgrense vil bli hensyntatt
ved utforming av lokale skjermingstiltak. Fylkesmannen viser til Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, som anbefaler at tiltak som reduserer støy ved eller nær kilden bør gis høy
prioritet, mens tiltak på bygning primært bare bør benyttes der andre muligheter ikke foreligger. Vi
anbefaler at det tas høyde for økt fartsgrense på strekningen ved dimensjonering av støyskjerming
langs E6 (støykilden). Den økte støyen bør fanges opp her, og ikke gjennom lokale skjermingstiltak
på enkeltbygg.
Fordrøyningsbasseng Bergshøgda:
Tiltaket er ikke innarbeidet i gjeldende reguleringsplan. Bassenget i sør ligger innenfor areal regulert
til annen veggrunn. Bassenget i nord ligger på dyrka jord regulert til LNF. Fylkesmannen etterlyser en
beregning av arealbeslag hvor det går fram hvor mye ny dyrka jord som blir beslaglagt.
Kongsvegen:
Reguleringsplanen endres til dagens situasjon. Dette vil redusere beslaget av dyrka jord.
Fylkesmannen har ingen merknad til endringen.
Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen ber kommunen vurdere om endringer av overnevnte reguleringsplaner utløser krav
om oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse.

Med hilsen
Øyvind Gotehus (e.f.)
avdelingsdirektør

Mette Bjørnsen Saur
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:

Simen Dølgaard, beredskap og samfunnssikkerhet, tlf. 62 55 11 11
Gunhild Haugum, areal og klima, tlf. 62 55 11 91
Mette Bjørnsen Saur, areal og klima, tlf. 62 55 12 27

Side: 3/3

Kopi til:
Statens vegvesen Region Øst
Norges vassdrags- og energidirektorat Region
Øst
Hedmark fylkeskommune

Postboks 1010
Postboks 4223

2605
2307

LILLEHAMMER
HAMAR

Pb 4404
Bedriftssenteret

2325

HAMAR

