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Uttalelse til endring av reguleringsplan for E6 Arnkvern - Tjernli,
strekningen Bergshøgda - Engebakken/Langbakken - Ringsaker kommune
Fylkesmannen viser til oversendelse datert 01.10.2019 med ny begrensa høring av forslag til endring
av reguleringsplan for E6 Arnkvern – Tjernli i Ringsaker kommune. Endringen gjelder støyskjerming
mellom E6 og Furnesvegen på strekningen Bergshøgda – Engebakken/Langbakken.
I forbindelse med utsendelse av forslaget til reguleringsendring i juli/august 2019, etterlyste
kommunen nærmere dokumentasjon på hvorfor det er behov for å endre fra voll til skjerm, da en
mente at støyvoll var en bedre landskapsmessig løsning på strekningen. Og hvis det faktisk er behov
for å gjøre en slik endring, etterlyste også kommunen svar på hva som skal til for at skjermingen ved
E6 kan ta høyde for det økte støynivået som følger av økt hastighet og trafikkmengde. I
Fylkesmannens uttalelse datert 23.08.2019 støttet vi kommunens vurdering om at det var behov for
justering av støyskjermingstiltak på grunn av vedtak om økt hastighet på strekningen.
Det foreslås nå å endre støyskjermingstiltakene ved E6 slik at de hensyntar fartsgrense 110 km/t og
ÅDT 35000. Støyskjermingen må da økes med 1 m i forhold til foreslått reguleringsendring som var
til høring i sommer. Det foreslås å bygge støyvoll så høyt det er forsvarlig i forhold til tilgjengelig
areal, og sette skjerm på topp av voll der det er behov for dette.
Med denne endringen vil støysituasjonen bli omtrent som i gjeldende reguleringsplan fra 2012, selv
med økt hastighet og trafikkmengde. Krav til støyskjerming anses som tilstrekkelig ivaretatt, og
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til planforslaget.
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