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Forslag til endring av reguleringsplan for rundkjøring i
Strandsagvegen/Ringsakervegen/Fabrikkvegen i Brumunddal
Gjeldende reguleringsplaner viser rundkjøringskryss der Ringsakervegen møter Strandsagvegen og
Fabrikkvegen. Denne rundkjøringen skal bygges sammen med Strandsagvegen nå i 2021 som ledd i
etablering av ny hovedatkomst fra E6 til Brumunddal sentrum ( se oversiktskart på siste side).
Det er Veidekke Entreprenør AS som skal bygge rundkjøringen på oppdrag for Nye Veier AS. Sweco er
planfaglig konsulent og prosjekterende.
Ved forberedelser for prosjektering oppdaget tiltakshaver at det er behov for noe justeringer av
rundkjøringskrysset for å dimensjonere for modulvogntog samt noen justeringer for bedre
trafikksikkerhet, spesielt for gående og syklende. Prinsippene for rundkjøringskrysset er i hovedsak
uendret i forhold til gjeldende plan. Rundkjøringen foreslås forskjøvet litt mot vest og det foreslås
krysningspunkter for gående og syklende i alle fire vegareal for maksimal tilrettelegging for myke
trafikanter. Økt arealbehov totalt sett er begrenset til 162 m2 ifølge forslagsstiller. For mer
informasjon om endringene fra forslagsstillers side, se vedlagte notat/planbeskrivelse mm.
Kommunens foreløpige planfaglige vurdering er at forslaget anbefales:
- Foreslått løsning synes å være en god tilpasning til gjeldende krav til dimensjonering for
kjøretøy og sikkerhet for alle trafikantgrupper.
- Det er hensiktsmessig å knytte rundkjøringen til Strandsagvegen og planene for E6 med
sideveger selv om planendringen berører flere tilstøtende reguleringsplaner.
- Hensynet til flom og overvann ser ut til å være ivaretatt i tråd med avklaringer ved tidligere
regulering for Strandsagvegen, senest i 2020.
- Endringsforslaget kan tas til behandling med forenklet planprosess etter PBL §12-14. Det
begrunnes med at endringene vurderes å være forbedringer av kryssområdet i samsvar med
intensjonene for gjeldende planer og uten at det på noen måte kan være til hinder for
gjennomføring av øvrige deler av berørte planer.
For mer informasjon og detaljer om kommunens foreløpige vurdering, se vedlagt dokument med
kommunens foreløpige gjennomgang og vurdering.
Endringsforslaget med alle tilhørende dokumenter kan ses i kunngjøring på kommunens nettsider
www.ringsaker.kommune.no/arealplaner, se under «kunngjøringer- arealplan». Uttalelser til
endringsforslaget kan sendes kommunen via planinnsyn, eller i e-post eller brev.
Endringsforslaget består av følgende dokumenter:
- Plankart – utsnitt for rundkjøringsområdet, datert 8.3.2021 – tilpasset av kommunen
- Bestemmelser sist revidert 8. mars 2021 – tilpasset av kommunen
- Plankart for hele Strandsagvegen med rundkjøringskrysset – som innsendt fra Sweco for å
vise helheten
- Fagnotat/planbeskrivelse, Sweco
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ROS-analyse, Sweco
Notat med planfaglig vurdering og gjennomgang, supplerende info og oversikt over tema
som bør følges opp før sluttbehandling, Ringsaker kommune

Uttalefrist settes til 25. mars 2021.

Dette brevet sendes til grunneiere som vil bli berørt av reguleringsendringen, samt til berørte
faginstanser. Faglig sett gjelder endringene i hovedsak vegforhold. Fylkesmannen og NVE
varsles/orienteres på grunn av eksisterende risiko for overvann og flomvann ved storflom i
Bausbakkelva.
Foruten dette varselet, skal berørte grunneiere ha fått informasjon om endringene av tiltakshaver
som ledd i dialog om grunneierverv.

Med vennlig hilsen

Anne Gunn Kittelsrud
Plansjef
Johanne Aasnæs Sørum
Planrådgiver
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Kopi til:
Postmottak Kart og byggesak
Postmottak Teknisk drift
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