Ny vegforbindelse mellom
Industrigata og fv. 213 i Moelv
– konsekvensutredning
Dagens formål: LNF/framtidig erverv
Foreslått formål: Veg
Dagens bruk:
Friluftsformål
Arealstørrelse: Forslagsstiller: Ringsaker kommune
Beskrivelse:
Forlengelse av Industrivegen, under
jernbanen og opp til fv. 213.

Begrunnelse
Hovedvegnettet gjennom Moelv må på sikt styrkes. Hovedforbindelsen inn til Moelv, fv. 213 Storgata
har så stor trafikkmengde at avlastning må vurderes både av hensyn til beredskap og trafikkflyt.
Dagens vegløsning er dessuten svært sårbar, da alternative omkjøringsveger nesten ikke finnes.
Industrivegen foreslås forlenget i nord i nedkant av industrianlegget til Satema AS, under
jernbanetraseen og opp til fv. 213 omtrent via-a-vis Best-stasjon/Ringslia i et nytt kryss. Forlengelse
av Industrivegen må også ses i sammenheng med mulig ny veiforbindelse mellom E6 og
Industrivegen i sør (ikke en del av denne konsekvensutredning). Til sammen vil dette gi Moelv en ny
ringveg til avlastning for fv. 213. Tidligere regulerte forbindelse med forlengelse av Industrivegen øst
for Satema AS sitt anlegg vurderes ikke som alternativ trase da det vil medføre store inngrep i
eksisterende næringsanlegg på både øst- og vestsiden av jernbanen.
Tema
Miljø og naturressurser
Jord- og skog – sikring av
jordressurser
Landskap (kulturlandskap,
fjellområde, skogområde osv)
sammenhengende områder

Naturens mangfold, dyre- og
planteliv, vilttrekk

Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet)
Vegen vil legge beslag på barskog med høy og særs
høy skogbonitet, og dyrka mark.
Området består av barskog og dyrka mark i slakt
hellende terreng mot Mjøsa. Vegen vil bli noe
eksponert mot Hagavika. Ellers vil eksisterende
skog på vestsiden av jernbanen skjerme vegen,
men den vil være et fremmedelement i området.
På østsiden av jernbanen vil vegen bli synlig i
landskapet hvor den går over dyrket mark. Ny
vegforbindelse vil gi en tydelig avgrensning mellom
LNF-område og bebyggelsen i Moelv.
I artsdatabanken er det registrert flere tilfeller av
rødliste arter som er sterkt truet i strandkanten av
Hagavika. I forhold til naturtyper er det i Hagavika
registrert mudderbank som er avmerka i
kategorien nasjonalt og regionalt viktig.

Forurensning og virkninger for
befolkningens helse
(klimagassutslipp, støy, radon,
annet utslipp til luft, forurensing
av jordbunn og vann, høyspent)
Kulturminner og kulturmiljø

Samfunn
Transportbehov
(Lokalisering ift
tettsted/bygdesenter,
kollektivdekning, E6, jernbane)
Teknisk infrastruktur
(veg, vann og avløp)
Beredskap og ulykkesrisiko (flom,
ras, ulykker mv)

Barn og unges oppvekstvilkår
(uteområder, skoleveg, gang- og
sykkelveg mv)

Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelvegnett, tilgang til
friluftsomr., rekreasjonsområder
Universell utforming
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov

Ny veg er tenkt lagt nær Satema AS sitt anlegg og
godt opp fra strandsonen. Ny veglinje må vurderes
nærmere i reguleringsplan for å sikre minst mulig
konflikt med registrerte verdier.
Gode friområder er viktig for folkehelsen. Ny veg
gjennom friområdet vil legge beslag på del av
friareal med fare for noe økt forurensning og støy
til området.
Ved båthavna Hagavika er det registrert et nyere
kulturminne, ca. 80 gamle pilarer som bar
rørledning til Moelven Cellulose. Ny veglinje bør gå
klar av disse. Detaljering av veglinje og evt.
tilpasning til kulturminner forutsettes avklart i
reguleringsplan. Pilgrimsleden går gjennom
området og må tas hensyn til.

Vegforbindelsen gir mulighet for ny ringveg i
Moelv. Det er positivt for mulig framtidig
kollektivbetjening av tilliggende områder.
Vil avlaste fv. 213 Storgata som nærmer seg en
kritisk trafikkmengde i forhold til
framkommelighet.
Vil gi bedre beredskap med mulighet for
omkjøring. Ingen kjente konflikter ut over risiko for
trafikkulykker og flomfare langs Mjøsa. Forutsetter
at undergang under jernbanen etableres iht.
nødvendige krav. Alternativ adkomst både for
hendelser i næringsområdet på vestsiden av
jernbanen samt på fv. 213.
Ny veg vil legge beslag på del av friområde og
medføre noe fare for støy og luftforurensning i
område. Berører ikke skoleveg i dag. I forhold til
ny Moelv skole er det positivt med ny
vegforbindelse, da den vil avlaste trafikken på fv.
213 Storgata som svært mange elever må
krysse/ferdes langs til skolen.
Bedret beredskap og omkjøring tjener også barn
og unge i gitte situasjoner.
Berører et mye brukt rekreasjonsområde ved
Mjøsa. Ny veg med økt trafikk i området vil kunne
oppfattes som barriere mot Mjøsa, men vil også
øke tilgjengeligheten til området.
Viktig forbedring av kommunikasjonen i Moelv
byområde. Nødvendig tiltak på sikt for at Moelv
skal kunne håndtere befolkningsvekst og økte
trafikkmengder.

Forhold til strategi for framtidig
arealbruk

Avlaster fv. 213 Storgata.
Gir næringsområdene på vestsiden av
jernbanen/Storgata bedre tilgang til overordnet
vegnett.

Samlet vurdering og anbefaling
Vegforbindelsen griper inn i et viktig og mye brukt friområde for Moelvs befolkning. Samtidig er
problemene knyttet til Storgatas kapasitet, og forholdet til beredskap tungtveiende hensyn som må
løses. Denne forbindelsen sammen med en ny forbindelse fra E6 til Industrivegen i sør vil gi Moelv en
ny ringveg som kan avlaste fv. 213 Storgata. Ved regulering må det legges stor vekt på
friluftsinteressene. Tidligere regulert forbindelse med forlengelse av Industrivegen i nord på østsiden
av Satema AS sitt anlegg er ikke realistisk da deler av eksisterende næringsanlegg på både øst og
vestsiden av jernbanen må innløses.
Konklusjon
Vegforbindelsen vurderes som eneste alternativ for å avlaste fv. 213 Storgata, og for å gi
næringsområde på vestsiden av jernbanen en avlastningsvei i forhold til beredskap. Anbefales tatt
inn i kommuneplanens arealdel og nærmere vurdert i en reguleringsprosess.

B52 Anderkvern, B53 Løkkesvea og B54
Bruvollhagan boligområder i Moelv –
konsekvensutredning
Revidert 2.6.2014

Dagens formål:

Byggeområde for bolig og
LNF
Foreslått formål:
Boligformål
Arealstørrelse:
ca 294 daa
Forslagsstiller:
Ringsaker kommune,
Harald Løkkesveen, Moelv ind. ASA
Beskrivelse:
Området ligger i skogsområdet øst for Moelv
sentrum. Det er vist som byggeområde for
boliger og LNF-område i gjeldende
kommuneplan. Dagens arealbruk er skog og
noe dyrket mark. Området er foreslått
omdisponert til boligformål.
Gnr. 378 bnr. 3
Begrunnelse
Området har fin beliggenhet og er en naturlig utvidelse av boligområdet i Bruvollhagan, med
gangavstand til sentrum. En stor del av området ligger inne i vedtatt kommuneplan, men er foreslått
omarrondert av hensyn til terreng, dyrket mark, viktige turdrag og naturmangfold.
Tema
Miljø og naturressurser
Jord- og skog – sikring av
jordressurser
Landskap (kulturlandskap,
fjellområde, skogområde osv)
sammenhengende områder
Naturens mangfold, dyre- og
planteliv, vilttrekk
Forurensning og virkninger for
befolkningens helse
(klimagassutslipp, støy, radon,
annet utslipp til luft, forurensing
av jordbunn og vann, høyspent)
Kulturminner og kulturmiljø

Samfunn
Transportbehov
(Lokalisering ift
tettsted/bygdesenter,
kollektivdekning, E6, jernbane)
Teknisk infrastruktur

Konsekvens

Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet)
Arealet er en begrenset del dyrket mark og skog
med noe landbruksverdi. Det meste er tidligere
godkjent omdisponert.
Området er kupert, med mange bratte
skråninger. Noe eksponert fra lang avstand.
Bebyggelse på høydedrag bør begrenses/unngås.
Det er ved arrondering av arealene tatt hensyn
registrerte naturverdier i artsdatabanken eller
naturbase.
Området er avgrenset med sikkerhetssone mot
høyspentlinje.

Sefrak-registrert bygg på Løkkesvea. Området må
vurderes før utbygging.

Sykkel- og gangavstand til sentrum, skole og
andre servicefunksjoner.

Offentlig vann- og avløpsanlegg i nærheten. Men

(veg, vann og avløp)
Beredskap og ulykkesrisiko (flom,
ras, ulykker mv)

det er et krevende terreng å bygge ut, og da
særlig vegframføring med akseptabel stigning.
Ingen kjente faremomenter.

Barn og unges oppvekstvilkår
(uteområder, skoleveg, gang- og
sykkelveg mv)

Området vurderes som et godt oppvekstområde
for barn. Nærhet til store friluftsområder og
gangavstand til skole og andre aktiviteter.

Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelvegnett, tilgang til
friluftsomr., rekreasjonsområder
Universell utforming
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Forhold til strategi for framtidig
arealbruk

God tilgjengelighet til rekreasjonsområder.
Universell utforming er krevende i så kupert
terreng.
Moelv nye skole vil betjene området. Moelv
ungdomsskole har kapasitet.
Området ligger som en naturlig utvidelse av
tettbebyggelsen i Moelv.

Samlet vurdering og anbefaling
Området framstår som attraktivt boligområde. Største utfordring er å betjene området med teknisk
infrastruktur, og da særlig adkomstveger. Det er gjort vurderinger på overordnet nivå og mulige
vegtraseer er vist i plankartet.
Konklusjon
Området anbefales videreført i kommuneplanens arealdel som byggeområde for bolig, med
arealavgrensning og adkomst som foreslått.

B58 Sanda boligområde i Moelv –
konsekvensutredning
Revidert 2.6.2014

Dagens formål:
annet
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Friområde, erverv og
byggeområde
Boligformål
ca 38 daa
Strand Brænderi AS

Beskrivelse:
Området ligger mellom E6 og Mjøsa. Det er
vist som erverv-, annet byggeområde og
friområde i gjeldende kommuneplan. Dagens
arealbruk er dyrket mark, skog og noe
fyllområde. Området er foreslått omdisponert
til boligformål.

Gnr. 378 bnr. 3

Begrunnelse
Området har fin beliggenhet ned mot Mjøsa og ligger i tilknytning til Moelv, sør. Eier ønsker
omdisponering til byggeformål for bolig.
Tema
Miljø og naturressurser
Jord- og skog – sikring av
jordressurser
Landskap (kulturlandskap,
fjellområde, skogområde osv.)
sammenhengende områder

Naturens mangfold, dyre- og
planteliv, vilttrekk
Forurensning og virkninger for
befolkningens helse
(klimagassutslipp, støy, radon,
annet utslipp til luft, forurensing
av jordbunn og vann, høyspent)
Kulturminner og kulturmiljø

Samfunn
Transportbehov
(Lokalisering ift
tettsted/bygdesenter,
kollektivdekning, E6, jernbane)
Teknisk infrastruktur
(veg, vann og avløp)

Konsekvens

Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet)
En mindre del av arealet er dyrket mark, resten
skog med noe landbruksverdi.
Del av området er åpent og relativt flatt, østre
del er noe kupert og noe bratt skråning. Vurderes
som middels eksponert og sårbart (synlig fra
Mjøsa). Det foreslås avsatt ca 50 m bredt
grøntbelte langs Mjøsa. Sanda er en mye brukt
badeplass.
Det er ikke registrert særlige naturverdier i
artsdatabanken eller naturbase.
Området vil bli utsatt for trafikkstøy fra E6 og må
skjermes før utbygging for boliger.
Støyforholdene må undersøkes nærmere i
reguleringssaken. Avgrensing av boligområdet
må vurderes når trase for E6 er valgt. Tidligere
fyllplass kan bety forurenset grunn og setninger.
Berører ikke kjente kulturminner. Området må
vurderes før utbygging.

Sykkel- og gangavstand til sentrum, skole og
andre servicefunksjoner.

Offentlig vann- og avløpsanlegg i nærheten.

Beredskap og ulykkesrisiko (flom,
ras, ulykker mv)
Barn og unges oppvekstsvilkår
(uteområder, skoleveg, gang- og
sykkelveg mv)

Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelvegnett, tilgang til
friluftsomr., rekreasjonsområder
Universell utforming
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Forhold til strategi for framtidig
arealbruk

Området er flomutsatt. Det er tidligere
søppelplass for Strand Brænderi på området. Det
kan bety forurenset grunn og fare for setninger.
Området vurderes som et godt oppvekstområde
for barn. Nærhet til Mjøsa, friområder og
gangavstand til skole og andre aktiviteter.
Gangavstand til sentrum på gang- og sykkelveg
langs fv 213 fra nye Moelvkrysset (E6).
God tilgjengelighet til rekreasjonsområder.

Moelv nye skole vil betjene området. Moelv
ungdomsskole har kapasitet.
Området ligger som en naturlig utvidelse av
tettbebyggelsen i Moelv. Det er ønskelig å
lokalisere et boligområde ned til Mjøsa.

Samlet vurdering og anbefaling
Området framstår som attraktivt boligområde forutsatt at det kan skjermes mot støy fra ny E6,
byggegrunn sikres mot forurensning og setninger og at det gjøres tiltak som gjør at flomfaren
reduseres (oppfylling, parkeringskjeller…). Største konflikt er støy, flomfare, forurenset grunn og noe
omdisponering av dyrket mark.
Konklusjon
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som byggeområde for bolig med de vilkår
som er nevnt ovenfor, noe som kan bety at området må reduseres eller ikke kan bygges ut. Det vil da
være naturlig å utnytte området til næringsbebyggelse.

Byutvikling i Moelv – konsekvensutredning
Revidert 10.6.2014

Viktigste målsettinger for langsiktig utvikling i kommuneplan 2014-2025
• Fortetting og økt utvikling i og nær sentrumsområder og nær kollektivknutepunkt
• Omforming til bybebyggelse og økt utnytting av områder langs fylkesvegen nær Moelv
sentrum.
• Mer offensiv målsetting for arealbruk på ervervsområder mellom E6 og sentrum.
• Være forberedt på mulig nytt sjukehus i Moelv, men uten å foregripe lokalisering gjennom
å avsette konkrete arealer.
Viktigste endringer i forhold til kommuneplanen 2006-2010(2018)
• Endring fra industri/bolig til bybebyggelse for områder langs fylkesveg og mellom sentrum og
E6.
• Endringer for E6 og ny E6-trase med tilsluttende veger jfr kommunedelplan.
• Justering av arealformålsgrenser og nytt boligområde på Sanda, sør for E6.

•
•
•
•

Framtidig forlengelse av Industrivegen fram til fv213 og Ringslia.
Justering av byggeområder i utkanten av Moelv, spesielt Bruvollhagan, inkludert avklaring av
hensyn til landskaps- og terrengtilpassing av utbygging.
Ny adkomstveg til nye områder i Bruvollhagan.
Viktig grønnstruktur og turveger er vist i plankartet for å gi økt bevissthet rundt disse
kvalitetene.

Begrunnelse
Tema
Miljø og naturressurser
Jord- og skog – sikring av
jordressurser
Landskap (kulturlandskap,
fjellområde, skogområde osv)
sammenhengende områder
Naturens mangfold, dyre- og
planteliv, vilttrekk
Forurensning og virkninger for
befolkningens helse
(klimagassutslipp, støy, radon,
annet utslipp til luft, forurensing
av jordbunn og vann, høyspent)

Kulturminner og kulturmiljø

Samfunn
Transportbehov
(Lokalisering ift
tettsted/bygdesenter,
kollektivdekning, E6, jernbane)
Teknisk infrastruktur
(veg, vann og avløp)

Beredskap og ulykkesrisiko (flom,
ras, ulykker mv)
Barn og unges oppvekstvilkår
(uteområder, skoleveg, gang- og
sykkelveg mv)
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelvegnett, tilgang til
friluftsomr., rekreasjonsområder

Konsekvens

Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet)
Framtidige utbyggingsområder berører i
liten/ingen grad dyrket eller dyrkbar mark.
Bruvollhagan vil føre til bebyggelse høyt i
terrenget, og fjernvirkning må vurderes ved
regulering av området.
Ingen særskilte kjente konflikter.
Prinsipp om fortetting og økt utnyttelse i sentrale
områder nær kollektivknutepunkt er viktige tiltak
for å redusere utslipp fra trafikk på lengre sikt.
Konsekvenser av økt aktivitet
(bolig/forretning/tjenesteyting mv.) for
tilgrensende boligområder, må vurderes ved
regulering.
Ingen særskilte kjente konflikter.

Alle nye byggeområder har sykkel og
gangavstand til sentrum, skoler og servicetilbud.
Forlengelse av Industrivegen til nytt kryss i
Ringsakervegen nord for sentrum, vil avlaste
trafikken gjennom Storgata.
Bruvollhagan er et krevende terreng å bygge ut,
og da særlig vegframføring med akseptabel
stigning. Krevende å forlenge Industrigata
gjennom eksisterende byggeområder av hensyn
til nabolag.
Ingen kjente konflikter ut over risiko for
trafikkulykker og flomfare langs Mjøsa og
Moelva.
Nærhet til naturområder og trygge veger til skole
og fritidsaktiviteter.

God tilgjengelighet til rekreasjonsområder.
Sentrale områder har høy andel veger etc med
gode stigningsforhold. Universell utforming er

Universell utforming
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Forhold til strategi for framtidig
arealbruk

krevende for nye boligområder i kupert terreng.
Det er tilstrekkelig skolekapasitet. Endringer i
planen tilrettelegger for økt bosetting, variert
tilbud av boliger og godt tjenestetilbud.
Harmoniserer strategier for byutvikling med
nasjonale retningslinjer for areal- og
transportplanlegging og økt arealutnyttelse i
sentrale områder nær kollektivknutepunkt.

Samlet vurdering og anbefaling
De foreslåtte endringene er begrunnet i ønsket om at foredle Moelv som kommunedelsenter og
tilrettelegge for optimal utnyttelse av sentrum og sentrumsnære områder til virksomheter, handel og
tjenestetilbud kombinert med bosetting. Industrivegens forlengelse er et viktig samferdselstiltak for
å gi bedre tilgjengelighet til vestre deler av Moelv og sikre mer fleksibelt vegnett gjennom byen.
Moelv har gode muligheter for boligbygging uten å belaste dyrket eller dyrkbar jord, men
konsekvensen er utbygging i bratte kuperte områder og tilhørende utfordringer med stigningsforhold
vansker med å få til optimale løsninger for universell utforming som følge av bratt terreng.
Konklusjon
Det anbefales ikke store prinsipielle endringer for Moelv utover endringer i hovedvegnettet. Det er
god kapasitet i planavklarte byggeområder for bolig.
I videre utviklingen av Moelv må kommunen være forberedt på mulig nytt sykehus. Dersom dette blir
en mulighet, forutsettes rammene for etablering avklart i egne planprosesser.
For flere detaljer om nye byggeområder og foreslått vegtrase, se konsekvensutredningene for hvert
enkelt tiltak.

T9 Utvidelse av Moelv renseanlegg –
konsekvensutredning
Dagens formål:
LNF
Foreslått formål:
Tjenesteyting - renseanlegg
Arealstørrelse:
ca 2 daa
Forslagsstiller:
Ringsaker kommune
(grunneier: Strand Brænderi AS)
Beskrivelse:
Arealet er vist som LNF i gjeldende
kommuneplan. Dagens arealbruk er skog.
Området er foreslått omdisponert til
byggeområde for utvidelse av Moelv
renseanlegg.
Gnr. 378 bnr. 3/212
Begrunnelse
Området ligger mellom E6 og Mjøsa rett sør for Moelv sentrum. Kommunen ønsker omdisponering til
byggeformål for å ha mulighet til å utvide renseanlegget.
Tema
Miljø og naturressurser
Jord- og skog – sikring av
jordressurser
Landskap (kulturlandskap,
fjellområde, skogområde osv)
sammenhengende områder
Naturens mangfold, dyre- og
planteliv, vilttrekk
Forurensning og virkninger for
befolkningens helse
(klimagassutslipp, støy, radon,
annet utslipp til luft, forurensing
av jordbunn og vann, høyspent)
Kulturminner og kulturmiljø

Samfunn
Transportbehov
(Lokalisering ift
tettsted/bygdesenter,
kollektivdekning, E6, jernbane)
Teknisk infrastruktur
(veg, vann og avløp)

Konsekvens

Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet)
Arealet er skog med begrenset landbruksverdi.

Området vurderes ikke eksponert og sårbart.
Eksisterende tursti forbi området vil ikke bli
berørt.
Det er ikke registrert særlige naturverdier i
artsdatabanken eller naturbase.
Området er utsatt for trafikkstøy fra E6.
Virksomheten vurderes ikke å være støyfølsom.
Arbeids- og hvilerom mm skjermes mot støy i
henhold til gjeldende regelverk.
Berører ikke kjente kulturminner. Området
vurderes før utbygging.

Sykkel- og gangavstand til sentrum og andre
servicefunksjoner.

Offentlig vann- og avløpsanlegg.

Beredskap og ulykkesrisiko (flom,
ras, ulykker mv)

Området ligger så høyt at det ikke er flomutsatt.

Barn og unges oppvekstvilkår

Ikke relevant.

(uteområder, skoleveg, gang- og
sykkelveg mv)
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelvegnett, tilgang til
friluftsomr., rekreasjonsområder
Universell utforming
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Forhold til strategi for framtidig
arealbruk

Ikke relevant.

Tomteutvidelse nødvendig for å få et funksjonelt
renseanlegg.

Samlet vurdering og anbefaling
Det er viktig at renseanlegget gis mulighet for utvidelse. Ingen kjente konflikter med endret
arealbruk.
Konklusjon
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som område for tjenesteyting,
kommunalteknisk anlegg.

T10 Vea område for tjenesteyting, Moelv –
konsekvensutredning
Dagens formål:
LNF
Foreslått formål:
Tjenesteyting undervisning
Arealstørrelse:
ca 7 daa
Forslagsstiller:
Vea fagskole utdanningsdepartementet
Beskrivelse:
Området ligger som en utvidelse av Vea
fagskole i sør. Det er vist som LNF i gjeldende
kommuneplan. Dagens arealbruk er hage og
byggegrunn. Området er foreslått omdisponert
til byggeområde for skoleutvidelse.

Gnr. 383 bnr. 1

Begrunnelse
Området ligger inntil dagens skoletomt langs rv 213. Eier ønsker omdisponering til byggeformål for å
ha mulighet til å utvide skolens kapasitet.
Tema
Miljø og naturressurser
Jord- og skog – sikring av
jordressurser
Landskap (kulturlandskap,
fjellområde, skogområde osv)
sammenhengende områder
Naturens mangfold, dyre- og
planteliv, vilttrekk
Forurensning og virkninger for
befolkningens helse
(klimagassutslipp, støy, radon,
annet utslipp til luft, forurensing
av jordbunn og vann, høyspent)
Kulturminner og kulturmiljø

Samfunn
Transportbehov
(Lokalisering ift
tettsted/bygdesenter,
kollektivdekning, E6, jernbane)
Teknisk infrastruktur
(veg, vann og avløp)

Konsekvens

Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet)
Del av arealet er dyrket mark/hage med stor
landbruksverdi.
Vea ligger i et vakkert kulturlandskap på Ring.
Nordre del av området er relativt flatt, mens
søndre del skråner ned mot jernbanen og Mjøsa.
Området vurderes som eksponert og sårbart.
Det er ikke registrert særlige naturverdier i
artsdatabanken eller naturbase.
Del av området ligger i gul støysone og er utsatt
for trafikkstøy fra rv 213. Det må tas hensyn til
ved utforing av bygg- og anlegg.

Berører ikke kjente kulturminner. Området
vurderes før utbygging.

Sykkel- og gangavstand til sentrum og andre
servicefunksjoner. Det er gang- og sykkelveg
langs rv213 til Moelv.
Offentlig vann- og avløpsanlegg i nærheten.

Beredskap og ulykkesrisiko (flom,
ras, ulykker mv)

Rv213 må krysses for å komme til gang- og
sykkelveg og noen av skolens parkeringsplasser.

Barn og unges oppvekstvilkår

Skolens uteområde er tilpasset virksomheten.

(uteområder, skoleveg, gang- og
sykkelveg mv)
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelvegnett, tilgang til
friluftsomr., rekreasjonsområder
Universell utforming
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Forhold til strategi for framtidig
arealbruk

Anlegg må utformes med universell utforming.
Det er grei tilgang til rekreasjonsområder og
gang- og sykkelveg.
Vea fagskole er et verdifullt utdanningstilbud i
kommunen.
Det er viktig at Vea får gode rammevilkår for drift
i Ringsaker.

Samlet vurdering og anbefaling
Det er viktig at Vea fagskole for gartnere og blomsterdekoratører får utviklingsmulighet for fortsatt
drift på stedet. Største konflikt er omdisponering av et mindre areal dyrket mark. Det kompenseres
noe ved at en mindre parsell tilbakeføres til LNF-område fra tjenesteyting i vedtatt kommuneplan.
Konklusjon
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som område for tjenesteyting, undervisning.

T11 Utvidelse av Ringsaker kirkegård –
konsekvensutredning
Dagens formål:
Foreslått formål:

LNF
Tjenesteyting – grav og
urnelund
ca 9 daa
Ringsaker kommune

Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Beskrivelse:
Arealet er vist som LNF i gjeldende
kommuneplan. Dagens arealbruk er dyrket mark
av stor verdi. Området er foreslått omdisponert
til byggeområde for utvidelse av kirkegården.
Gnr. 247 bnr. 43
Begrunnelse
Det er behov for plass til flere graver ved Ringsaker kirke.
Tema
Miljø og naturressurser
Jord- og skog – sikring av
jordressurser
Landskap (kulturlandskap,
fjellområde, skogområde osv)
sammenhengende områder
Naturens mangfold, dyre- og
planteliv, vilttrekk
Forurensning og virkninger for
befolkningens helse
(klimagassutslipp, støy, radon,
annet utslipp til luft, forurensing
av jordbunn og vann, høyspent)
Kulturminner og kulturmiljø

Samfunn
Transportbehov
(Lokalisering ift
tettsted/bygdesenter,
kollektivdekning, E6, jernbane)
Teknisk infrastruktur
(veg, vann og avløp)

Konsekvens

Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet)
Arealet er dyrket mark med høy landbruksverdi,
men arronderingen av teigen er ikke helt ideel,
mellom veg og kirkegård.
Området er eksponert og sårbart. Kulturlandskap
og forholdet til middelalderkirken blir tatt hensyn
til ved anlegget.
Det er ikke registrert særlige naturverdier i
artsdatabanken eller naturbase.
Ingen kjent forurensning.

Område med mange kulturminner. Området må
vurderes nærmere før omdisponering.

Lokalisert i forhold til eksisterende kirke og
gravplass, men avstand til Moelv sentrum.

Offentlig vann- og avløpsanlegg.

Beredskap og ulykkesrisiko (flom,
ras, ulykker mv)

Området ligger så høyt at det ikke er flomutsatt.

Barn og unges oppvekstvilkår
(uteområder, skoleveg, gang- og
sykkelveg mv)

Ikke relevant.

Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelvegnett, tilgang til
friluftsomr., rekreasjonsområder
Universell utforming
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Forhold til strategi for framtidig
arealbruk

Ikke relevant.

Tomteutvidelse nødvendig for å få dekke
behovet for gravplasser.

Samlet vurdering og anbefaling
Det er viktig at kirkegården gis mulighet for utvidelse. Ingen kjente konflikter med endret arealbruk
bortsett fra omdisponering av dyrket mark og hensyn til kulturlandskap og kirke.
Konklusjon
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som område for tjenesteyting, grav og
urnelund.

