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Forord  
 
Kommunens visjon Vekst og utvikling ble fremmet ved forrige kommuneplanrevisjon, og har ligget til 

grunn for og vært en viktig rettesnor for kommunens arbeid innenfor mange områder.   

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel ble startet opp høsten 2011. Målsettingen med 

planarbeidet har vært å legge til rette for en videre vekst og utvikling i Ringsaker kommune samtidig 

som en sikrer ivaretakelse av de viktige natur-, kultur- og landbruksverdier i kommunen. Siden forrige 

revisjon har vern av dyrkbar jord, klimahensyn, folkehelse og universell utforming fått økt 

oppmerksomhet og vil dermed legge sterkere føringer for arealbruken i Ringsaker.   

Kommuneplanens arealdel består av et plankart og bestemmelser som er juridisk bindende, samt 

retningslinjer. En planbeskrivelse er også en del av plangrunnlaget.  Planbeskrivelsen (dette 

dokumentet) gir innledningsvis en beskrivelse av bakgrunn og premisser for planarbeidet, 

målsettinger, utfordringer og muligheter, samt at det i kap 3 gjøres en behovsvurdering med hensyn 

på nye byggeområder. Nye områder og endringer beskrives.  Alle nye byggeområder er 

konsekvensutredet, slik det fremgår av kapittel 5.    

En styringsgruppe som har vært ledet av ordfører har vært ansvarlig for den politiske styring og 

gjennomføring av planarbeidet. Gruppa har bestått av følgende personer:    

Anita Ihle Steen (Ap) 

Edel Karin Joløkken (Sv) 

Geir Roger Borgedal (Ap) 

Åse Gyda Skålerud (Sp) 

Ole Berg (Rl) 

Odd- Hermann Roel Børke (H) 

Jørn Strand – rådmann 

Rådmannen ved planseksjonen har sekretariatsansvaret for styringsgruppa. Styringsgruppa har fulgt 

planarbeidet tett, og gitt løpende styringssignaler til administrasjonen.   

Kommunestyret behandlet planforslaget 20.11.2013, og planen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Det 

kom inn over 120 høringsuttalelser;  derav flere innsigelser fra regionale myndigheter og statlige 

etater.  På bakgrunn av dette ble både plankart, bestemmelser og retningslinjer endret, men ikke 

mer enn at nytt offentlig ettersyn ble ansett som unødvendig.   Kommuneplanen ble sluttbehandlet  

og vedtatt 10.9.2014.  

Planen ble umiddelbart tatt opp til revisjon for å innarbeide differensierte regler for LNF-områdene. 

Det ble også gjort noen mindre endringer av planen for øvrig. Etter offentlig ettersyn og høring av 

foreslåtte endringer,  ble planen sluttbehandlet og endelig vedtatt 17.6.2015  
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1 Bakgrunn og premisser for planarbeidet  
 

1.1 Hensikten med kommuneplanen  

 

Kommuneplanen har til hensikt å fremme vekst og utvikling i Ringsaker. Dette er kommunens 

overordnede plan, og er et viktig styringsdokument. Planen skal legge til rette for en bærekraftig 

utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.  Den skal også gi grunnlag 

for bruk og vern av ressurser. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og tidshorisonten for 

planarbeidet er satt til 2025.    

Alle kommuner skal ha en kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel, jf plan- og 

bygningsloven kap 11. Kommuneplanen skal tas opp til vurdering i løpet av hver 

kommunestyreperiode. Den er et overordnet plan- og styringsdokument for utviklingen av 

samfunnet og kommuneorganisasjonen.  

 

Arealdelen er juridisk bindende, og skal angi hovedtrekkene for hvordan arealer skal disponeres. 

Arealplanen skal samtidig gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan 

settes i verk. Kommuneplanen skal avveie ulike samfunnsinteresser og ivareta viktige overordnede 

hensyn. Planen skal også bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale interesser.  

 

Ved revisjon av kommuneplanens arealdel i Ringsaker tas utgangspunkt i gjeldende kommuneplan, 

samfunnsdelen vedtatt i 2006 og arealdelen vedtatt i 2007, samt den kommunale planstrategien, 

som ble vedtatt av kommunestyret 14.11.2012. Det vises for øvrig til planprogram for 

revisjonsarbeidet, vedtatt av kommunestyret 11.4.2012.  

 

Gjeldende kommuneplan, samfunnsdelen med visjonen vekst og utvikling fokuserer blant annet på 

befolkningsvekst, boligutbygging, næringsutvikling og de største tjenesteområdene skole, barnehage 

og pleie- og omsorg. Kommunen har jobbet målrettet med disse fokusområdene gjennom 

utarbeidelse av delplaner og strategier for gjennomføring. Dette har videre blitt forankret i 

handlingsprogram og økonomiplan med årsbudsjettene. En rekke tiltak er iverksatt og gjennomført i 

løpet av planperioden. Skole- og barnehageutbygging, estetisk opprusting i sentrumsområdene, 

utbygging av infrastruktur samt tomtetilrettelegging har vært av de største prosjektene. 

Befolkningstall for 2008-2013 viser nå at kommunen er i positiv og god vekst, og det er en indikasjon 

på at strategien som er lagt for å oppnå vekst og utvikling virker.  
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1.2 Kommunens overordnede målsettinger  

 

Befolkningsvekst 

Det er helt vesentlig for Ringsaker kommune å oppnå befolkningsvekst. Det vil skape attraktive og 

livskraftige lokalsamfunn, og samtidig sikre kommunens andel av kommunesektorens frie inntekter. 

En positiv utvikling av innbyggertallet over tid vil være den fremste indikatoren på at kommunen 

lykkes med sin strategi for vekst og utvikling.  

 

Kommunens målsetting om 35 000 innbyggere innen 2018 betinger en gjennomsnittlig vekst på over 

300 innbyggere per år. De siste tre årene har kommunen vokst med henholdsvis 318, 349 og 215 

innbyggere. Folketallet ved årsskiftet 2012/2013 var 33406 innbyggere.   Kommunens målsetting ut 

over et innbyggertall på 35 000 i 2018, vil være å sikre videre vekst på høyde med, og helst bedre enn 

landsgjennomsnittet.  

 

Figur 1: Befolkningsutviklingen i Ringsaker sammenliknet med landsgjennomsnittet i perioden 1980 -2012. 

Hedmark fylkeskommune har fastsatt en målsetting om 220 000 innbyggere innen 2020. Det er ikke 

nærmere konkretisert hvordan veksten skal fordeles, men Ringsaker kommune er motivert for å ta 

sin del.   

De fleste delene av kommunen opplever vekst. Den har vært markant i Brumunddal, men også Moelv 

og nordre Ringsaker har hatt en betydelig vekst. I øvrige deler har befolkningsveksten vært noe 

lavere enn i resten av kommunen, men også her vises en klart positiv trend.  

 

Videre i kapitlet følger en beskrivelse av satsingsområder i arbeidet med arealdelen som vil bygge 

opp under målet om vekst. 

 

Gunstige ramme- og vekstvilkår for næringslivet  

Ringsaker har et rikt og mangfoldig næringsliv, som med forankring i kommunens jord- og 

skogressurser  er ledende i Innlandet på næringsmiddel- og treindustri.  Kommunens viktigste 

industri- og næringsområder ligger i Nydal, Brumunddal, på Rudshøgda og i Moelv.   Gjennom 
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kommuneplanen skal det legges til rette for at ny næringsvirksomhet ønsker å etablere seg i 

Ringsaker, samtidig som det eksisterende næringslivet får gode utviklingsmuligheter.  

 

Gode kommunikasjoner  

Veger og jernbane er kommunens blodåresystem. Ringsaker har gode hovedkommunikasjoner med 

jernbanen og riksveg E6 som går gjennom kommunen.  Detaljplanlegging for utbygging til 4-felts E6 

og utredninger for to-spors jernbane pågår. Ringsaker er opptatt av en snarlig utbygging, da en 

raskere og mer effektiv transport for næringslivet og bedre pendlervilkår er vesentlig for økonomisk 

utvikling. Det vil bedre trafikksikkerheten, gi avklaring på arealbruk og ventelig føre til økt 

etterspørsel etter næringsarealer langs E6 både i Nydal, Brumunddal, Rudshøgda og i Moelv.  

 

Et attraktivt og mangfoldig botilbud  

Kommunen må legge til rette for at det kan bygges attraktive boliger i alle kommunens byer, 

tettsteder og bygdesentre. Det er ønskelig å legge til rette for fortetting i byene og bygdesentrene, 

samtidig som det skal være større tomter tilgjengelig for eneboliger. I arbeidet med kommuneplanen 

er det derfor viktig å sikre et bredt og tilstrekkelig utvalg av varierte tomter for utbygging av boliger 

og leiligheter av ulik karakter.    

By- og tettstedsutvikling 

Et hovedgrep for å fremme vekst er å videreutvikle Brumunddal og Moelv slik at de får et mer 

bymessig preg. Byutviklingen må skje helhetlig og planmessig både i utstrekning og avgrensning. slik 

at det blir nærhet mellom boligbebyggelse og ulike tjeneste – og servicetilbud og transportbehovet 

(bilbehovet) minskes.  Målet er økt antall boliger og arbeidsplasser gjennom fortetting i og nær 

sentrum. Byene og tettstedene må fremstå som hyggelige, tiltalende og funksjonelle møteplasser, og 

med et godt og mangfoldig handels- og servicetilbud. Dette vil trekke folk, bosetting, aktivitet og ny 

næring til sentrum.   

 

Det må tilrettelegges for lek og opphold i sentrumsområdene i form av parker og grønne lunger. For 

å sikre gode oppvekstvilkår, trygg ferdsel og fysisk aktive innbyggere må det være sammenhengende 

gangårer mellom sentrum, omkringliggende boligområder og friluftsområder. Byenes nærhet til 

Mjøsa må utnyttes bedre.      

 

Byene i Mjøsregionen er i stadig større grad et felles bolig- og arbeidsmarked. Brumunddal og Moelv 

ligger sentralt i dette området. Veg- og baneforbindelser mellom Hamar, Lillehammer og Gjøvik går 

gjennom Ringsakerbyene, noe som gjør dem til gode utgangspunkt både som bo- og arbeidssted.     

 

En attraktiv strandlinje til Mjøsa 

Mjøsa er en betydelig ressurs for kommunen både som landskapselement og rekreasjonsområde, og 

ved sitt naturmangfold.  Ringsaker kommune har 11,4 mil lang strandlinje til Mjøsa.  Det er en 

målsetting å legge til rette for økt tilgjengelighet for allmenheten i de områder hvor 

befolkningskonsentrasjonen er størst.  I strandsonen utenfor Moelv og Brumunddal er det også 

ønskelig å drive fram områder med boligbebyggelse, og en større grad av opparbeidelse og 
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tilrettelegging. Dette vil øke attraktiviteten og bidra til en mer levende strandsone, gi bedre 

rekreasjonsområder og derigjennom gi gode bo- og leveforhold for innbyggerne.  

 

Utbygging og vern av Ringsakerfjellet 

Ringsaker er landets største hyttekommune.   Sjusjøen og øvrig hyttebebyggelse i Ringsakerfjellet er 

av stor betydning for turistnæringen. Ringsakerfjellet er også et viktig frilufts- og rekreasjonsområde 

for innbyggerne ikke bare i egen kommune, men for hele regionen. En fortsatt utvikling i fjellet må  

balansere mellom utbygging og bevaring av de uberørte fjell- og friluftsområdene. Dette er 

avgjørende for å opprettholde et attraktivt fjellområde. Som følge av VA-utbygging og at en ønsker å 

bevare de ubebygde fjellområdene til frilufts- og rekreasjonsbruk, må ny hyttebygging skje gjennom 

fortetting, begrenset utvidelse av allerede utbygde områder eller som ny utbygging i de mer 

lavereliggende fjell- og skogområder.   

 

Sikre Ringsakers “grønne verdier”  

Ringsaker er en stor og viktig landbrukskommune i nasjonal sammenheng. Kommunen har betydelige 

skog- og utmarksarealer og sammenhengende dyrka mark av høy kvalitet, hvor det foregår 

landbruksproduksjon innenfor et bredt spekter. Kommunen er preget av et rikt, sammensatt 

kulturlandskap med kulturminner, kulturmiljøer og mangfoldige naturområder, men har også store 

sammenhengende friluftsområder. Kommunen har ansvaret for å forvalte de naturgitte og 

nedarvede verdiene i tråd med nasjonale mål og rammer. Gjennom revisjonsarbeidet må det legges 

føringer for hvordan kommunens natur- og kulturverdier skal sikres for framtida.   

 

1.3 Viktige føringer for planarbeidet 

 

Statlige føringer for kommuneplanarbeidet 

Regjeringen har fastsatt Nasjonale forventninger ved Kongelig resolusjon av 24. juni 2011, som 

sammenfatter statens forventninger til regional og kommunal planlegging. I dokumentet skisseres 

viktige utviklingstrekk – herunder sterk befolkningsvekst, økte sentraliseringstendenser, høy 

innvandring, sterk trafikkvekst. Det pekes videre på fortsatt store utfordringer om reduksjon i utslipp 

av klimagasser og minsket nedbygging av jordbruksarealer. 

 

De nasjonale forventningene har i hovedsak fokus på planlegging av det fysiske miljøet, og bygger på 

prinsippet om bærekraftig utvikling med fokus på:  

- Samordnet areal- og transportplanlegging, (jf. retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging) 

- Økt fortetting og transformasjon 

- Mer effektiv og attraktiv kollektivtrafikk og bedre tilrettelegging for syklende og gående 

- Tett utbygging ved kollektivknutepunkt 

- Ivaretagelse av landbruksområder, verdifulle natur-, kultur- og friluftsområder 

- Universell utforming skal ligge til grunn for planleggingen  
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Mål og rammer for den nasjonale politikken blir ellers formidlet i stortingsmeldinger, statlige 

retningslinjer, veiledere og rundskriv. Disse mål og rammer skal legges til grunn for kommuner, 

fylkeskommuner og statlige fagmyndigheter i deres planlegging og forvaltning. Avvik fra 

retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelser til kommunale planer fra fylkeskommunen, 

nabokommuner eller statlige fagmyndigheter.  

I tillegg nevnes følgende statlige planretningslinjer og bestemmelser som relevante for 

kommuneplanleggingen: 

- Bestemmelser for kjøpesentre 

- Retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

- Retningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene   

- Retningslinjer for verna vassdrag 

- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) 

- Den europeiske landskapskonvensjonen (T1475). 

- Folkehelseloven (2012) 

 

Samt St.meld. nr 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand viktige 

arealpolitiske føringer.    

 

Regionale føringer for kommuneplanarbeidet 

- Regional planstrategi for Hedmark (vedtatt 2012)   

- Fylkesplan for Hedmark 2009 – 2012 (20) og Samarbeidsprogram for Hedmark 2010- 2011 

(13) skal legges til grunn for arbeidet med kommuneplanen.   

- Samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging 2000-2030 (SMAT) 

- Kulturminner for Hedmarks framtid (2008) 

- Regionalplan for Rondane - Sølnkletten (villreinhensyn) – vedtatt 26.9.2011 og senere 

godkjent av MD i brev av 17.9.2013. 

- Fysisk aktivitet og naturopplevelser for alle (2009) 

- Energi- og klimaplan (2009)  

- Retningslinjer for planlegging i Mjøsas strandsone (2007-2008) 

- Veileder for senterstruktur, varehandel og service i Hedmark (2007) 

 

Kommunale planer og utredninger av betydning for planrevisjonen 

Kommunens mål og strategier for utviklingen av kommunesamfunnet er for mange områder 

forankret i de nasjonale og regionale føringene som det her er vist til. Det er videre lagt til grunn i 

gjeldende kommuneplan og i tidligere vedtatte delplaner og tematiske planer. Følgende planer er 

aktuelle og nevnes: 

- Kommunal planstrategi, vedtatt 14.11.2012 

- Energi- og klimaplan vedtatt 26.6. 2010. 

- Kommunedelplan for E6 Hamar – Moelv, strekninger under regulering 

- Kommunedelplan E6 for Moelv – Biri, planarbeid pågår 

- Kommunedelplan for Ringsakerfjellet, vedtatt 5.10.2011 
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- Kommunens innspill til nasjonal transportplan, og handlingsprogram for fylkesveger 2014-

2017.   

- Strategisk næringsplan, vedtatt 13.6.2012. 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse, under utarbeidelse  

- Retningslinjer for estetikk og byggeskikk, vedtatt 23.5.2007. 

 

På bakgrunn av Samhandlingsreformen, St. melding nr. 47(2008-2009) har kommunen vedtatt en 

strategi for “Forebygging og mestring”, som vil bli fulgt opp med delutredninger innenfor helse og 

omsorg. Det er forutsatt at det gjennom arealplanleggingen skal tilrettelegges for økt fysisk aktivitet. 

Særlig viktig er det å sikre økt aktivitet for barn og unge, og for grupper i befolkningen som har risiko 

for å utvikle og/eller har utviklet livsstilssykdommer.  Folkehelse er nærmere omtalt i pkt 1 i kap 3.    

 

Kommunen arbeider målrettet gjennom SLT- samarbeid (samordning av lokale 

kriminalitetsforebyggende tiltak) og Politiråd, og vil gjennom arealplanlegging og utbygging søke å 

legge til rette for fysiske løsninger som fremmer sikkerhet og trygghet og forebygger kriminalitet.   

 

Ny planlov 

Ny planlov trådte i kraft 1. juli i 2009.  Det har medført en del endringer av kommuneplanen. Blant 

annet er nye arealformål gjort gjeldende, og det er innført hensynssoner som kan legges oppå andre 

arealformål. Det er utvidete muligheter for å gi bestemmelser.  Tidligere vedtekter er nå innarbeidet i 

planen som planbestemmelser.  Planen er videre oppdatert med hensyn på fakta og endringer som 

har skjedd siden forrige revisjon.   

 

1.4 Prosess og medvirkning 

 

Fram til 1. gangs behandling og offentlig ettersyn 

I arbeidet med planprogram for revisjonsarbeidet ble det lagt opp til at sittende kommunestyre 

2008-2012 deltok i utarbeidelsen av planprogrammet og vedtok å legge det ut til offentlig ettersyn, 

da det var viktig å sikre at sittende kommunestyre gjorde bruk av sine erfaringer med gjeldende 

kommuneplan når ny plan skulle utarbeides. Nytt kommunestyre ble gitt anledning til å sluttføre og 

vedta programmet. Dette for å sikre at det nye kommunestyret skulle få et eierforhold til planen ved 

selv å være delaktig i utarbeidelsen og behandlingen både av planprogrammet og selve arealdelen.  

Planarbeidet har som nevnt foran, vært ledet av en politisk styringsgruppe.  

 

I løpet av planprosessen har kommunen vært fire ganger i regionalt planforum for å presentere og få 

tilbakemeldinger fra regionale myndigheter på problemstillinger knyttet til planarbeidet. De aktuelle 

tema som er tatt opp er utvikling av Brumunddal sentrum, utredning av nye næringsområder i 

området Nydal- Olrud - Trehørningen (2 ganger), trafikkløsninger og nye vegforbindelser, 

ervervsområder og nye arealformål med tilhørende bestemmelser og retningslinjer.     
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Det er utover dette søkt direkte samarbeid med Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark 

og Statens vegvesen og andre myndigheter for deltema og enkeltspørsmål.  Her vises til allerede 

etablert samarbeid om E6, jernbaneutbygging, næringsetablering, sykehusetablering mm som vil 

berøre kommuneplanarbeidet.   

 

Med grunneierne i fjellet har det vært et tett samarbeid, hvor det blant annet er avholdt møter og 

befaringer.  Velforeninger, andre interesseorganisasjoner og enkeltpersoner har også vært involvert i 

dialogen om utviklingen av Ringsakerfjellet. 

 

I tilknytning til eksisterende og ny næringsvirksomhet har det vært lagt opp til bred medvirkning i 

utredningen om nye næringsarealer i Nydal. Utredningen er gjort i samarbeid med Hamar kommune, 

se nærmere beskrivelse av dette i egen delutredning.  

 

Det har vært møter med næringsdrivende i Moelv og Brumunddal om tomteområder som Globus, 

Sanda og flere mindre områder. Det pågår også et bredt samarbeid om utvikling av stasjonsområdet i 

Brumunddal. Utover dette har det vært dialog med enkelt grunneiere og eiendomsutviklere.  

 

Universell utforming og arbeid med sjekklister og retningslinjer for UU har vært gjennomgått og 

drøftet i to møter med funksjonshemmedes råd. 

 

Elever ved Brumunddal ungdomsskole har vært involvert i planarbeidet for tema gang- og 

sykkelveger, grønnstruktur og forbindelseslinjer i Brumunddal. 

 

Administrasjonen og resultatenhetene i kommunen har vært involvert i planutarbeidelsen gjennom 

delprosjekter og de ulike problemstillinger som har vært tema i planarbeidet.   

 

Kommunestyrets vedtak ved 1. gangs behandling 

Kommunestyret behandlet planforslaget, sak 090/13 den 20.11.2013 og fattet slikt vedtak:  

 

Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2014 - 2025 med plankart, bestemmelser og 

retningslinjer samt planbeskrivelse, alle dokumenter datert 25.10.2013, legges ut til offentlig ettersyn 

med følgende endringer: 

 

• Område B23 tas ut av planen 

• Område FB 9 utvides til grensa mot Lillehammer.  

• Innspill nummer 21 tas inn i planen 

• Innspill nummer 25 tas inn i planen 

• Innspill nummer 42 tas inn i planen 

• Innspill nummer 43 tas inn i planen 

• Innspill nummer 84 tas inn i planen 
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Vedlegg 5 – “Kriterier for lokalisering av ny bolig og fritidsbebyggelse”, Siste avsnitt “Lokalisering av 

spredt bebyggelse i NLF-områdene” endres slik: 

MÅL: Klynger og enkelthus  

Ny spredt boligbebyggelse 

bør samles i klynger i tilknytning til eksisterende bebyggelse for å styrke eksisterende 

grendestruktur, og som enkelthus der forholdene ligger til rette for det. 

 

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14. 

 

Høring av kommuneplanen 

Plandokumentene ble endret med hensyn på kommunestyrets vedtak, og lagt ut til offentlig ettersyn. 

De ble også sendt på høring til alle som hadde kommet med innspill eller uttalelse til planen. 

Høringsfrist ble satt til 1.2.2014. Etter utsendelsen ble det oppdaget at plankartet manglet forutsatt 

ny vegforbindelse mellom Kirkevegen og krysset i Furnesvegen. Endringen ble utført og sendt ut på 

begrenset høring. 

 

Ved offentlig ettersyn har det kommet ca 120 uttalelser til planforslaget, hvor det til sammen ble 

fremmet 25 innsigelser til planområder og bestemmelser. Flere av innsigelsene gjaldt samme 

planområder. I høringsperioden og etter mottak av høringsuttalelser har det vært avholdt møter og 

ført dialog med myndigheter og berørte parter. Dette for å finne løsning på innsigelser til 

planforslaget og for å drøfte endringer og tilpasninger i planen for øvrig med berørte parter.  

 

Etter offentlig ettersyn ble områder for bebyggelse og anlegg betydelig endret etter anmodning fra 

Fylkesmannen. Nye bestemmelser ble derfor sent ut på begrenset høring til myndigheter og berørte 

parter, i brev datert 10.4.2014. Bestemmelser og retningslinjer for fritidsbebyggelse og 

sentrumsområdet på Sjusjøen ble tilsvarende endret, og også sendt ut til begrenset høring, i brev 

datert 11.4.2014.    

 

Alle uttalelser til offentlig ettersyn og senere begrenset høring er sammenfattet og kommentert i 

eget dokument.   På bakgrunn av det offentlige ettersynet / høringen og de innsigelser og uttalelser 

som kom inn, ble både plankart, bestemmelser og retningslinjer endret, men ikke mer enn at nytt 

offentlig ettersyn ble ansett som unødvendig. Planen ble vedtatt av kommunestyret 10. september 

2014.   

Revisjon av kommuneplanen  

Ved kunngjøring av kommuneplanen i september ble det samtidig varslet oppstart av revisjon for å 

innføre differensierte bestemmelser for LNF-områdene. Det ble i tillegg foreslått noen mindre 

endringer og tilføyelser  i plandokumentene.  Ved offentlig ettersyn, kom det i hovedsak uttalelser fra 

regionale myndigheter, som kun førte til små endringer. Revidert plan ble lagt fram for 

sluttbehandling i kommunestyret og endelig vedtatt 17.6.2015.  
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2  Kommunens muligheter og utfordringer i arealplanleggingen 
 

2.1 Viktige problemstillinger i planarbeidet 

 

Noen tema omtales nærmere innledningsvis da de gir kommunen noen særlige utfordringer eller 

noen nye muligheter som må håndteres i arealplanleggingen.  

 

1. Folkehelse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste ressurser, og det å ivareta innbyggernes helse er 

derfor en viktig del av kommunens oppgaver. Målet med folkehelsearbeidet er flere leveår med god 

helse for den enkelte, og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen.  Dette i følge Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt juni 2011. Det vises også til 

folkehelseloven som skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i 

verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet.    

 

Helsetilstanden i befolkningen er generelt ganske god, men det er betydelige utfordringer knyttet til 

livsstil, en aldrende befolkning, samt sosiale ulikheter med tilknyttete helseforskjeller.    

 

Folkehelsearbeid i Ringsaker og kommunens folkehelseprofil   

Ringsaker skal i likhet med andre kommuner, utarbeide en oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og over hvilke positive og negative faktorer som kan virke inn på folks helse.  Ved å 

identifisere helseutfordringene, vil en ha et bedre grunnlag for hvordan kommunen skal arbeide 

systematisk og langsiktig med folkehelsearbeidet.   

 

I Ringsaker har dette arbeidet startet opp, og så langt vet man at kommunen har flere utfordringer 

som kan knyttes opp mot manglende fysisk aktivitet, røyking og kosthold.  Blant annet ser hjerte- og 

karsykdommer ut til å være mer utbredt i Ringsaker enn i landet som helhet, tilsvarende gjelder også 

sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet og enkelte krefttyper. Det finnes lite 

statistikk på levevaner, men overvekt ser også ut til å være mer utbredt i Ringsaker enn i landet for 

øvrig.  

 

Andre faktorer som er av betydning for arbeidet med folkehelse er at kommunen i 2020 vil få en 

høyere andel eldre over 80 år enn i landet for øvrig.  Samt at det kan nevnes at hos ungdom er 

andelen med videregående eller høyere utdanning lavere enn landsgjennomsnittet. Det er generelt 

lavt utdanningsnivå i kommunen og frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet, 

Dette virker også inn på folkehelsa og innbyggernes livskvalitet.      
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Tiltak og hensyn i arealplanleggingen 

Gjennom god planlegging og tilrettelegging kan kommunen bidra til å bedre folkehelsen.  I arbeidet 

med kommuneplanen og senere detaljplanlegging er slike forhold søkt ivaretatt, gjennom vist tillatt 

arealbruk i plankart, bestemmelser og retningslinjer. Her nevnes punktvis de viktigste forhold.   

- Miljø og helseulemper i form av forurensning, støy, radon mv kan forebygges ved 

trafikkregulering, støyskjermingstiltak og ved å være bevisst på plassering av bolig-, 

næringsområder, skoler og barnehager og grøntområder, samt hvordan bygninger utformes i 

forhold til støy, radon og forurensning.   

- Det kan stimulere til fysisk aktivitet ved å sikre trygge forbindelser mellom bolig, byområder 

og fritidsområder, herunder planlegge og etablere gang- og sykkelveger, turveger og 

stiforbindelser, som gjør det sikkert for spesielt barn- og unge å være fysisk aktiv.   

- Tilby sosiale møteplasser i form av trygge uteområder og uformelle møteplasser som frister 

til opphold og sosial kontakt, og sikre sammenbinding av boligområder og møteplasser.  

Grønne områder må være lett tilgjengelig og tilrettelagt for friluftsliv, idrett, lek og avkobling.    

 

 

2. Energi og klima 

I arealplanleggingen skal det legges vekt på løsninger som bidrar til redusert energibruk og 

klimagassutslipp. Energieffektivisering, bruk av fornybar energi og bedre tilpasning til klimaendringer 

som økt temperatur, mer vind og økt fare for flom og ras er viktige tiltak. De viktigste grepene i 

arealplanleggingen er imidlertid å legge til rette for fortetting av byer og tettsteder, bygging av flere 

gang- og sykkelveger og bedre tilrettelegging for kollektivtransport mv. Det vises til føringer lagt i 

kommunedelplan for energi og klima hvor det satt mål om 20 % reduksjon av klimagassutslipp innen 

2020. Det vil kreve felles innsats fra hele Ringsakersamfunnet. 

 

Den største kilden til utslipp av CO2 i Hedmark er imidlertid biltrafikk. På tross av at det legges til 

rette for fortetting i byer og tettsteder, at kollektivtilbudet blir bedre og det bygges gang- og 

sykkelveger, er det fortsatt slik at nesten 50 % av innbyggerne i Ringsaker bor spredt og er avhengig 

av bil til de daglige gjøremål. Det er en realitet vi må forholde oss til i en så stor og spredtbygd 

kommune som Ringsaker, men en ønsker imidlertid ikke å forsterke denne fordelingen. Ny 

bebyggelse blir derfor i all vesentlig grad lagt til by og etablerte tettsteder og bygdesentre.   

 

Klimautfordringene er nærmere omtalt i kapittel om risiko- og sårbarhetsvurderinger, kap. 4.14. 

 

 

3. Støy og luftkvalitet i sentrumsområdene    

Nasjonale mål for by- og tettstedsutvikling er å fortette og øke utnyttelse i områder nær sentrum og 

kollektivknutepunkt. I Ringsaker har vi derfor økt fokus på arealbruk i Brumunddal og Moelv sentrum, 

og spesielt rundt stasjonsområdene, hvor det er ønskelig å legge til rette for ny boligbebyggelse. 

Samtidig er sentrumsområdene de områdene som ofte er mest belastet med trafikk, støy, støv og 

luftforurensning.  Både i Brumunddal og Moelv gir hovedgatene gjennom sentrum og E6 støy over 

gjeldende grenseverdier.   Det har kommet nye/oppdaterte retningslinjer for luftkvalitet og støy i 
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arealplanleggingen. Ved konflikt skal Nasjonale retningslinjer for by- og tettstedsutvikling prioriteres 

foran retningslinjene for luftkvalitet og støy for å komme i gang med langsiktige tettstedsendringer 

som bygger opp under økt bruk av kollektivtransport og sykkel/gange med redusert bruk av privatbil.   

Områdene mellom Mjøsa og sentrum i både Moelv og Brumunddal er ønskede utviklingsområder, 

men dette er områder som er utsatt for betydelig støy og luftforurensning fra E6 og innfartsvegene 

til sentrum (ligger i hovedsak innenfor gul støysone).  Det vil være nødvendig å ta særskilte hensyn 

under planlegging og omforming/utbygging av disse områdene.  Dette omtales nærmere under 

byggeområder i sentrum. 

 

Det er en generell nedgang i støy fra de fleste jernbanelinjer, inkl Dovrebanen, og jr rapport fra 2008 

“Revurdering av støy fra jernbane etter forurensningsforskriftens kap 5 underpunkt II 

“Innendørsstøy- kartlegging av tiltak”, er det ikke tiltaksplikt for støy fra Dovrebanen.  Framtidig 

byutvikling kan basere seg på at behovet for støyskjerming av nye bygg kan dekkes opp i 

konstruksjon etter bestemmelser i PBL med forskrifter.  Støysituasjonen langs jernbanen hindrer ikke 

utbygging og fortetting i sentrale deler av byene våre.  

 
 

4. Mål om økt boligutbygging 

Befolkningen i Norge øker og det må bygges flere og bedre boliger enn i dag. Det er en målsetting at 

ny boligbygging skal ses i sammenheng med transport og kollektivtilbudet for å unngå økt 

transportbehov og forurensning.  

 

I Ringsaker er det store boligreserver i gjeldende kommuneplan. Hele 75 områder på til sammen 

3650 daa er godkjent for boligutbygging.  På tross av dette bygges det relativt få nye boliger i 

Ringsaker. I sentrumsområdene er det i tillegg lagt til rette for utbygging av leiligheter. Noe er utbygd 

og mye er på gang. Det forventes derfor at tilgangen på leiligheter vil øke betraktelig bare i løpet av 

noen få år.  

 

Av de godkjente boligområdene utenfor bykjernen er flere av områdene regulert og noen er under 

utbygging. I andre områder har reguleringsarbeid startet opp, men ulike forhold har gjort at arbeidet 

har stanset. Altfor mange områder har imidlertid ligget i flere perioder uten av det er tatt initiativ til 

utbygging. Før nye områder kan legges inn i kommuneplanen, må det ryddes i “porteføljen”. 

Områder som har mindre god kvalitet og som ikke kan forventes realisert i løpet av planperioden, bør 

tas ut, til fordel for nye og bedre egnede arealer. Det vises til kap 3 der det gjøres en gjennomgang og 

reduksjon av eksisterende boligområder.  

 

 

5. Boligbehov for vanskeligstilte    

Det er et nasjonalt mål i boligpolitikken at “alle skal kunne bo trygt og godt”. Det innebærer blant 

annet at alle innbyggere, også vanskeligstilte, skal kunne disponere egen bolig, eid eller leid, og som i 

størst mulig grad er tilpasset behov og livssituasjon. Vanskeligstilte i boligmarkedet er personer som 
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er i en situasjon der de ikke kan skaffe seg og/eller opprettholde et akseptabelt boforhold, enten som 

følge av sykdom, økonomi, rus, kriminalitet, flyktningstatus ol.  

 

I Ringsaker er største del av boligmassen rekkehus, eneboliger og tomannsboliger. I utleiemarkedet 

er etterspørselen betydelig større enn tilbudet, spesielt i Moelv og Brumunddal. Og mye av det som 

leies ut har dårlig kvalitet og høy pris.  Det er dermed svært få boliger som passer for vanskeligstilte, 

enslige og unge etablerere.  Behovet for mindre boenheter som leiligheter og hybler, er stort og 

delvis udekket.  I pågående utbyggingsprosjekt i byene kan det synes som om det så lang har vært 

lite fokus på disse bruker-/kjøpergruppene.   

 

I årene framover må det derfor bygges ulike boliger/bofellesskap for flere brukergrupper herunder 

eldreboliger, botilbud for ungdom i etableringsfasen, for vanskeligstilte mv. Kommunen har ansvar 

for å bidra til slik utbygging, gjennom egne prosjekt og at det overfor private utbyggere stimuleres til 

utbygging av et visst antall mindre boenheter og hvordan disse boenhetene skal utformes. Den 

boligsosiale utbyggingen bør fortrinnsvis skje i tilknytning til sentrumsområdene hvor det er god 

service-, kollektiv- og aktivitetstilbud. I kommuneplanarbeidet er oppgaven å sikre tomteområder 

med sentral beliggenhet i Brumunddal og Moelv. For øvrig må hensyn til vanskeligstilte i 

boligutbyggingen følges opp i forbindelse med regulering og utbygging.     

 

 

6. Universell utforming og krevende terrengforhold  

Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025 for å motvirke 

diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og gi bedre omgivelser for hele befolkningen.  

Ringsaker er en stor kommune med store områder preget av kultur- og naturlandskap.  For 

friluftsområder og friområder vil en stor del av de arealene som brukes være naturpreget og med 

begrenset eller ingen opparbeiding og tilrettelegging.     

 

I arealplanlegging må hovedfokus på universell utforming rettes mot byer, tettsteder og et utvalg av 

andre områder, fortrinnsvis områder som brukes av mange.  Byer, tettsteder og andre opparbeidede 

arealer bærer for en stor del preg av eldre anlegg uten universell utforming.  Oppgraderingsbehov i 

eldre anlegg er en utfordring.  Det eneste realistiske er at oppgradering av eksisterende områder i 

hovedsak ivaretas gjennom løpende opprusting. Dette vil fordele seg over en lang tidsperiode 

avhengig av framdrift i oppgradering av offentlige og private områder.  

 

I by- og tettstedsutviklingen vil det også være behov for å utnytte bratte områder til utbygging hvor 

tilrettelegging for universell utforming vil by på store utfordringer. En kan imidlertid ikke la være å 

bygge i slike områder. Graden av universell utforming må derfor tilpasses de naturgitte forhold. 

Universell utforming er nærmere kommentert i planbeskrivelsen, kap. 4, under tema sentrum og 

bybebyggelse. Det er videre utarbeidet retningslinjer for universell utforming, se planens 

bestemmelser og retningslinjer.    
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7. Fast bosetting innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse 

Kommunen ønsker å legge til rette for at flere vil bosette seg i Ringsaker. Det er derfor gjort en 

vurdering av om det kan tillates fast bosetting innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse. Fast 

bosetting eksisterer allerede i noen grad i Ringsakerfjellet ved at det ligger noen godkjente mindre 

boligområder på Sjusjøen, samt at det i noen tilfeller er gitt tillatelse for fast bosetting i 

tidsbegrensede perioder gjennom dispensasjonsbehandling.     

 

Hverken resultater fra hyttebrukerundersøkelsen, tilbakemeldinger fra grunneierne eller 

henvendelser til kommunen tyder på at det er stor etterspørsel etter å ta i bruk hytta som 

helårsbolig. Det kan imidlertid være perioder av livet, hvor det er ønskelig og hensiktsmessig å bo på 

hytta. Dette ønsker kommunen å legge til rette for innenfor nærmere angitte områder, under 

forutsetning av at områdene har fullt utbygd infrastruktur.  Det må søkes bruksendring, og hyttene 

må tilfredsstille de krav som stilles til helårsbolig.  

  

Kommunen er klar over at dette forslaget strider mot nasjonale mål og prinsipper om samordnet 

areal- og transportplanlegging. En mulig utfordring ved å tillate omgjøring av hytte til helårsbolig er 

at en kan få en gradvis omdanning av hytteområdene til boligområder, som på sikt og med stort 

omfang vil kunne føre til at karakteren av hytteområdene endres og at områdets status og 

attraktivitet blir forringet. En anser imidlertid ikke at det foreligger noen reell risiko for at det blir 

bosetting i et slikt omfang. 

Når en nå ønsker å åpne for å tillate fast bosetting, må det også ses i sammenheng med at det i 

gjeldende plan er det lagt til rette for spredt bosetting i LNF-områdene. Disse områdene er tatt ut av 

planen, men ønskes erstattet blant annet med muligheten til fast bosetting innenfor områder avsatt 

til fritidsbebyggelse. 

 Kommunen ønsker derfor i forestående planperioden og tillate fast bosetting innenfor nærmere 

angitte områder. Dersom det skulle vise seg at etterspørselen er stor og konsekvensene negative, vil 

en måtte ta dette opp til ny vurdering og begrense omfanget gjennom senere revidering av 

kommuneplanen.   

Med fast bosetting følger også et ansvar for å gi kommunale tjenester til de nye innbyggerne. Dette 

er tatt med i vurderingen. Det må være et visst økonomisk fundament for å drive næring og utvikle 

destinasjonen. Og et grunnlag for å drive velfungerende tjenester.    

 

8. Ervervsområder og endring av plan- og bygningsloven  

I revisjon av kommuneplanens arealdel har overgangen fra PBL 1985 til PBL 2008 vært en utfordring i 

forhold til tidligere ervervsområder. Den nye loven forutsetter at tidligere ervervsområder fordeles 

på kategoriene forretning, tjenesteyting, fritids- og turistformål og næringsbebyggelse. I de fleste 

områder gjelder reguleringsplaner som legger opp til en blanding av næring og handel, og skillet 
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mellom de ulike kategoriene er ikke tydelig.  Det blir derfor viktig å opprettholde forutsigbarhet for 

grunneier og brukere av disse arealene med hensyn til rettigheter og muligheter som fulgte av 

ervervsområder i kommuneplanens arealdel 2006-2018 og gjeldende reguleringsplaner.  

 

Kommunen forutsetter derfor at en ved tiltak i områder for næring, forretninger og tjenesteyting, 

fritids- og turistformål kan ta med reguleringsplaner og tidligere kommuneplan i vurderingen i de 

tilfeller der det er tvil om konsekvensen av endringer fra ervervsområder (PBL 1985) til de nye 

formålene (jf. PBL 2008).  

 
 

9. Sykehus i Moelv 

 

BAKGRUNN 

Sykehustilbudet til befolkningen i Hedmark og Oppland er i endring. Helseforetaket som eier og 

drifter sykehusene i de to fylkene, Sykehuset Innlandet HF (SI), har vedtatt å utrede et felles 

hovedsykehus i Mjøsregionen nær fylkesgrensen på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua som en 

strategisk retning for utviklingen av sykehustilbudet i Innlandet (Strategisk fokus 2025).  Beslutningen 

i SI vil veie tungt når den sentrale avgjørelsen om strukturen skal fastlegges. Det synes naturlig at et 

nytt hovedsykehus blir lokalisert nær knyttet til hovedkommunikasjonsårene. Et eventuelt nytt 

hovedsykehus kan etter SIs planer være ferdigstilt innen 2025. 

Ringsaker kommune har ønsket å være proaktiv i sykehusprosessen, og legge til rette for at et 

eventuelt hovedsykehus kan lokaliseres i kommunen. Et godt sykehustilbud er i seg selv av vesentlig 

betydning for befolkningen i området. Samtidig vil etablering av et hovedsykehus både gi vide 

næringspolitiske perspektiver og skape interessante muligheter og utfordringer for utviklingen av 

lokalsamfunnet og regionen.  

På bakgrunn av dette har kommunen gjort et forberedende utredningsarbeid med tanke på mulig 

plassering. Kommunestyret har vedtatt å tilby tomtealternativene Moelv (Moskogen) og Rudshøgda 

som mulig lokalisering. De romslige, ubebygde arealene som finnes i Moskogen ligger i kontakt med 

strandsonen mot Mjøsa, har kort avstand til jernbane og har samtidig muligheter for en rask og 

effektiv vegforbindelse til E6 – hovedstammen i innlandets vegnett. Stedsvalget gjør det mulig å 

bygge et sykehusanlegg som annonserer seg tydelig i Mjøslandskapet – synlig fra Toten i sør til 

Vingrom i nord og med Mjøsbrua i samme “bilde”.   
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Figur 2: Tomt for mulig sykehusetablering i Moelv    

 

Nærheten til Mjøsa gir anledning til å skape et unikt rekreasjonsområde her, som både vil komme 

lokalbefolkningen og pasientene til gode. I luftfotoet ovenfor er det påtenkte tomteområdet, E6 og 

jernbanen markert.    

SI har utredet en foreløpig samfunnsanalyse av de virkninger et samlet hovedsykehus vil få for 

innlandet. Samfunnsanalysen vil bli kompletert som en del av besluttningsgrunnlaget for valg av 

endelig modell for sykehusutbygging i “konseptfasen”. Konseptfasen er en utredningsfase som SI 

planlegger å gjennomføre i perioden høst 2015- vår 2017. Samfunnsanalysen vil omhandle mye av 

den tematikken som vanligvis inngår i en konsekvensutredning av den art som plan- og 

bygningslovgivningen krever for denne typen tiltak.   

SCENARIO HOVEDSYKEHUS I MOSKOGEN 

Selv før konklusjoner fra en omfattende analyse foreligger, synes det fornuftig å se på visse forhold 

som blir påvirket om sykehuset blir en realitet. Av de viktigste momentene å drøfte, er kapasitet og 

funksjonalitet i kommunikasjonsnettet, dimensjoner og kvalitet på annen teknisk infrastruktur og 

tilgang på egnete arealer for bolig- og næringsutvikling.  

Dimensjoneringsgrunnlag  

Et eventuelt nytt hovedsykehus kan få i størrelsesorden 4500-5000 ansatte.  Ifølge den foreløpige 

samfunnsanalysen vil en slik utbygging på kort sikt, få begrenset effekt i forhold til 
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befolkningsutviklingen i regionen.  Hvor nye innbyggere vil bosette seg er vanskelig å forutsi, men en 

arbeidsplass med 5000 ansatte vil ha betydning for framtidig bosetting i Mjøsregionen.  

 

Kommunikasjoner 

Transport av gods og personer vil trolig baseres på kjørevegnettet, selv om jernbanen vil kunne ta en 

betydelig andel av personelltransporten, og helikopter vil bli en viktig del av ambulansetjenesten.  

Adkomst utvikles samordnet med vegvesenets planlegging av firefelts E6 og ny Mjøsbru. Per i dag 

tyder alt på at ny Mjøsbru bør bygges innen etablering av et hovedsykehus, og at et sørlig  

plasseringsalternativ vil bli valgt. Dagens vegtunell ved Mjøsbrua blir da ledig, slik at en 

hovedatkomst fra et sykehus forutsatt plassert i Moskogen, kan etableres gjennom den, og videre via 

Kastbakkvegen og dens tilknytning til det nye E6-krysset som er planlagt til erstatning for dagens 

kryss.  

Tilknytningen til Moelv by og omland vil for kjøretøyer skje via Industrivegen og dens forbindelse 

med fv 213/ Storgata. Det er en svakhet i dagens kjørevegsystem at Industrivegen ikke har en god 

forbindelse til fv 213, Brøttumsvegen, i nord. I kommuneplanen legges det derfor inn en forlengelse 

av Industrivegen, ført under jernbanen nord for nærings- og boligbebyggelsen i området. Denne 

forbindelsen vil også være viktig for et eventuelt hovedykehus som alternativ kjøreveg og – ikke 

minst – som beredskapsveg ved hendelser som hindrer framkommeligheten sør i området.  I 

kartskissen nedenfor er den nye forbindelsen i nord inntegnet.  

I tillegg viser kartskissen en forbindelse som kan avløse fv. 213 Åsmarkvegen der den i dag går 

gjennom sentrum og byområdet. Denne linjen ligger stort sett som tunell opp fra fv. 213 ved Spar i 

sentrum sør, men føres fram til Åsmarkvegen i bru over Moelva nord for Anderkvern.  En slik løsning 

er svært kostbar, og vil bare kunne bli aktuell i en situasjon hvor veksten i Moelv er ekstraordinær, og 

trafikktallene på Åsmarkvegen også av andre grunner (fortsatt stor vekst i Natrudstilen/Sjusjøen) 

øker sterkt.  

For ansatte og besøkende som går eller sykler vil det kunne etableres gode og nokså direkte traseer 

mellom sykehuset og skysstasjonen midt i Moelv sentrum. Buss og tog vil da ligge innen ca 10 

minutters gangavstand. Moskogen er i dag et mye brukt og høyt verdsatt turområde. Dagens stier og 

tenkes videreutviklet og integrert i det natur- og parkområdet som blir liggende mellom 

sykehusanlegget og Mjøsa.  
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Figur 3: Hvis sykehus blir etablert, kan byveksten i Moelv på sikt bli stor. Kartskissen viser områder som da kan bli aktuelle å 

regulere for boligutvikling (sterk gul). Dette er mest skogsmark. Friluftsinteresser må ivaretas. Skissen viser også alternativ 

veglinje (tunell) mot Åsmarka utenom sentrum hvis vegnettet der blir sterkt presset. 

Annen teknisk infrastruktur 

God og sikker forsyning av drikkevann vil være sentralt. Mjøsa er en utømmelig råvannsskilde, men 

det vil i tillegg være nødvendig å etablere reservevannforsyning.   

Avløp og avfall vil kunne håndteres med utgangspunkt i bestående anlegg henholdsvis i Moelv og i 

Nydal. Elektrisk kraft vil kunne skaffes fra det høyspente overføringsnettet. Nærmeste ledningsanlegg 

ligger i luftlinje ca. 1,5 km unna.   
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Det er gitt konsesjon til Eidsiva Energi AS for utbygging av fjernvarme i Moelv sentrumsområde.  

Arealer 

Når tilstrekkelig areal for et eventuelt sykehus, framtidige behov for utvidelse og arealer for direkte 

tilknyttende virksomheter er sikret, vil det være viktig å få klarlagt at tilstrekkelig med arealer for den 

vekst i næringsliv og boligetableringer som trolig vil følge, kan bli disponible.  

Når det gjelder areal for næringsvirksomhet, er det en viss reserve i områder som ligger inne i 

gjeldende kommuneplan. Dette gjelder både langs Moelva og ovenfor Evjuvika/ E6, hvor flere av 

områdene bare er delvis utnyttet.  Områdene ved Sanna/Kastbakkvegen mellom  E6-krysset og 

renseanlegget/ Mjøsa har også et betydelig potensial. Massetaksområdet ved Tømten/ Dokken vil 

antakelig bli tilgjengelig for annen arealbruk i et videre tidsperspektiv.   

Store muligheter er det trolig også i de romslige, til dels ubebygde næringsarealene som ligger 

sentralt i Moelv. Kommer sykehuset, er det sannsynlig at disse private arealene vil bli etterspurt, og 

at kanskje en del av dagens næringslokaler/-arealer kan bli konvertert til enda mer lønnsom 

virksomhet.   

Store tomtearealer til boliger kan etter hvert bli etterspurt. Ved etableringen av et sykehus vil en del 

av de ansatte over tidvelge å bosette seg i Moelv. De øvrige Mjøsbyene og deres omland vil 

imidlertid være innen dagpendleravstand. Dette vil begrense tilflyttingen til Moelv-området.  På 

lengre sikt må det likevel antas at en betydelig del av sykehus- og annet helserelatert personell velger 

å bosette seg i Moelvområdet.  

Den forventede boligveksten kan til en viss grad ivaretas gjennom fortetting i sentrum og de utbygde 

boligområdene. Likevel vil det for en større del av veksten være behov for tomtearealer til ny 

bebyggelse. Slike nye områder bør ikke legges på dyrket mark. De bør ligge nær hovedveg, og være 

knyttet til gang- og turvegnett.  Samtidig bør de oppfattes som allment attraktive, med gode sol- og 

utsiktsforhold.  

Kommunen vil stå overfor betydelige utfordringer på områdene skole og barnehage hvis den store 

veksten blir en realitet. Den nye skolen som skal bygges ved Mo gård nær sykehustomta er naturlig 

nok ikke programmert for en ekstraordinær vekst, men tomta har reserve for utvidelse og tilhørende 

kapasitetsøkning. I forbindelse med en eventuell sykehusutbygging bør det vurderes å regulere inn ei 

ny stor skoletomt i Moelvområdet.  I de nye områdene må det vurderes innregulert areal for nye 

barnehager.  

Kartskissen peker også ut aktuelle arealer for stor vekst. De viste arealene er ikke resultat av 

omfattende utredning, men basert på kart og på lokal kunnskap og erfaring.  Feltene vist med lys gul 

farge er dels regulert, men lite utbygd (Fjølstadmarka); dels ikke utbygde områder som inngår i 

forslaget til revidert kommuneplan (B52 – B54). Arealene med sterkere gulfarge er områder som 

ansees egnet for boligutvikling, men ikke er gitt noen formell status i kommuneplanen. De viste 

områdene inneholder praktisk talt ikke dyrket mark.   



22 

 

Det nordligste er Fjølstadmarka. Området er regulert og til dels opparbeidet. De neste områdene 

ligger i lia på østsiden av Moelva. Arealene er delvis nordvendte, men er likevel varierte. De kan ved 

god planlegging bli attraktive boligtomter, men er neppe egnet for høy arealutnytting.  

Noe lengre sør ligger arealer rundt Ekredalen. Området har godt lokalklima og mulighet for utsikt til 

Mjøsa. Lengst sør er vist skogsområdene rundt Dokken, opp mot Tømten.  Utnytting av disse 

arealene vil være avhengig av at massetakene i området er avsluttet.  

Oppsummering sykehus i Moelv 

Ved en eventuell etablering av nytt hovedsykehus i Ringsaker, har en lagt til grunn at endringer for 

Moelv byområde vil bli så omfattende at dette må tas opp til vurdering i en egen helhetlig plan, 

(kommunedelplan) for Moelv.     

 

 
10. Behov for ny Ringveg gjennom Brumunddal 

Den nye miljøgata i Brumunddal har etter ombygging fått betydelig økt trafikk da 

Furnesvegen/Ringsakervegen er gjennomgående hovedferdselsåre gjennom Brumunddal, samt at 

trafikken fra de øvrige fylkesvegene Nordåsvegen, Mausetvegen, Narudvegen, Byflatvegen også går 

ned til sentrum. Det er ved flere anledninger tidligere vurdert etablering av en ringveg rundt sentrum 

for å sikre et mer fleksibelt vegsystem gjennom Brumunddal og gi gode forbindelser mellom 

bydelene. Brumunda danner imidlertid en barriere mellom øst og vest i Brumunddal, der eneste 

forbindelse over elva nord for Miljøgata i dag er brua i Sveumvegen.   

 

Kirkevegen er regulert med veg/bru over Brumunda. Dette vil gi alternativ forbindelse mellom 

Nordåsvegen/Mausetvegen og Berger Langmoen veg. Spørsmålet er hvordan denne 

tverrforbindelsen skal avsluttes i vest. Om det er tilstrekkelig med forbindelse til Berger Langmoens 

veg og Skolegata eller om det bør etableres en forbindelse til Fabrikkvegen. I kommuneplanarbeidet 

er det vurdert både en indre og ytre ringveg, der den indre ringvegen synes mest aktuell, se 

kartutsnitt. På vestsiden av elva vil utfordringene være store ved å etablere en ringveg/samleveg 

gjennom et boligområde som i utgangspunktet har smale boliggater.  På østsiden av elva ligger 

forholdene bedre til rette gjennom utbedring av Kirkevegen og en mer direkte forbindelse av 

Kirkevegen ned i krysset mellom Furnesvegen og Mørkvedvegen.   

 

Utbygging av E6 med nye kryssløsninger på Bergshøgda og i Brumunddal inklusiv ny hovedadkomst til 

sentrum, fra Strandsagvegen med tilslutning til Ringsakervegen og Fabrikkvegen, vil føre til en bedre 

trafikkfordeling i Brumunddal sentrum. Det bør derfor gjøres grundige trafikkanalyser hvor effekten 

av E6 legges til grunn i vurdering av om det skal etableres ny vegforbindelse som en indre eller ytre 

ringveg, eller om delstrekninger eller andre vegløsninger vil gi god effekt på trafikkflyten gjennom 

byen.  Det har en ikke hatt kapasitet til å gjøre ved denne revisjonen av kommuneplanen.  Ringvegen 

legges derfor ikke inn i kommuneplanen på strekningen vest for Berger Langmoen veg.  Men det kan 

være aktuelt å vurdere ringvegen i områdereguleringsplan for denne del av sentrum, forutsatt 

forutgående trafikkanalyser.  Direkteforbindelsen mellom Kirkevegen og krysset i Furnesvegen tas 

inn i planen.  
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Figur 4: Mulig ny ringveg rundt Brumunddal sentrum vist med blå strek/stipling. Rød markerte veglinjer er vegtiltak      
som følger av E6.   

 

 

11. Forslag om å gjenåpne vegforbindelse gjennom Nydal for å tilrettelegge for optimalt 

kollektivtilbud 

I forbindelsen med Ikeas etablering i Nydal og påfølgende utredning av nye næringsarealer i området 

Nydal-Olrud-Trehørningen er framtidig kollektivdekning vurdert. Hedmark trafikk har skissert 

muligheten for at eksisterende bybussrute mellom Hamar og Nydal kan utvides til rute som kan 

pendle mellom Stangebyen og Brumunddal via Ottestad, Hamar sentrum, Maxi, Olrudsenteret, Nydal 

med kvartersfrekvens.  Dette kan bli ei rute som fanger opp viktige by- og tettstedssentra og  

handelsmuligheter og som går nær mange arbeidsplasser og store boområder i regionen. Hedmark 

trafikk har presisert at optimal løsning er om bybussen kan kjøre forbi Ikea og gjennom Nydal på ruta 

mellom Hamar og Brumunddal. En løsning der bybussruta kjører innom Ikea/Nydal, snur og kjører ut 

på fv84 igjen anses som så uhensiktsmessig at det vurderes som uaktuelt. Årsaken er at dette vil øke 

kjøretida på ruta og være uhensiktsmessig for reisende som ikke skal til/fra Ikea eller Nydal, noe som 

reduserer attraktivitet og kundegrunnlag for en slik utvidet bybussrute.   

Hedmark trafikk regner med at forlengelse av bybussruta til Brumunddal og Stange gjennomføres fra 

sommeren 2014. Det er stort potensial for godt kollektivtilbud gjennom Nydal, men utfordrende for 

bomiljøet å gjenåpne den gamle vegforbindelsen mellom Nydal og fv. 84 i “Nydalsdumpa”.   
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Det er sett på muligheter for å legge ny vegforbindelse fra fv. 58, via kommunal veg gjennom 

boligområdet i “Nydalsdumpa” for tilknytning til fv. 84 i nytt kryss. Utfordringene er at vegen i dag er 

etablert som gang-sykkelveg. Tilslutningen til fv. 84 er gjenbygd med gang- og sykkelbru over fv. 84. 

Strekningen inngår i hovedtrase for sykkelveg mellom Hamar og Brumunddal og er skoleveg mellom 

Nydal og Kirkenær skole.  Det er mange boliger som er bygd tett inntil veger etter fylkesvegen (fv. 84) 

ble lagt utenom Nydal og vegen mellom Nydal og Nydalsdumpa ble stengt for gjennomkjøring og 

omgjort til gang-sykkeltrase kombinert med adkomst til boliger.   

Illustrasjonen nedenfor viser alternativer for gjennomkjøringsveg. Ett alternativ hvor vegen går 

gjennom boligområdet på eksisterende trase med nytt kryss på sørsiden av gangbru. Det er også sett 

på muligheter for å legge vegen i jordekant nord for bebyggelsen.  Ett annet alternativ er å legge  

vegen på baksiden/sørsiden av boligbebyggelsen med nytt kryss med fv. 84. Disse alternativene 

medfører sterkt inngrep i bomiljø med mulig behov for innløsning av bolighus, samt 

landbruksarealer. Alternativet langs Holabekken vil berøre bekken og grøntområder. Det er også 

utfordringer med høydeforskjell i tilslutning til fv. 84 og utforming av kryss på fv. 84. 

 

 

 Figur 5: Vurderte vegtraseer gjennom Nydal med påkobling til fv. 84 

Dersom det ikke er mulig eller aktuelt å reetablere veg fra fv. 58 i Nydal til fv. 84 i “Nydaldumpa”, kan 

det også være et alternativ å søke etter løsninger nord for tettbebyggelsen, nærmere Furnes 

ungdomsskole. En slik vegløsning vil berøre dyrket mark i stedet for bomiljø. Alternativene her kan 

være flere, nær tettbebyggelsen, eller nærmere Furnes ungdomsskole og tunene på Doglo østre og 
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vestre.  Illustrasjonen viser en løsning hvor en nyttiggjør eksisterende gårdveg, men legger vegen 

utenom gårdstunene.  

Etter dialog med vegvesenet er det besluttet at vegforbindelsen ikke tas opp for planavklaring i 

kommuneplanen nå fordi valg av trase krever detaljerte vurderinger og dialog med berørte parter.   

Samfunnsnytten av gjennomkjøring for buss må vurderes i forhold til ulempene for de som blir 

berørt. Mulige alternativer bør vurderes nærmere i egen utredning fordi det er grunn til å tro at 

potensialet for forbedring i kollektivtilbudet er svært stort.   Planavklaring kan gjøres gjennom 

reguleringsplan.  

Dersom det ikke er mulig å etablere gjennomkjøringsmulighet for bussen mellom fv. 58 i Nydal og fv. 

84 vest for Nydal vil konsekvensen være at ei forlenget bybussrute til Brumunddal må kjøre forbi 

Nydal på fv. 84. Eksisterende boligbebyggelse, skole, arbeidsplasser og handelstilbud i Nydalområdet 

vil miste busstilbudet og få nytt tilbud å fv. 84 med uakseptable gangavstand. Avstanden fra Nydal til 

fv. 84 er for stor til at busstopp på fv. 84 kan gi godt nok busstilbud til Nydalområdet.  

Gangavstanden fra buss til Ikea vil bli 700m.   

Eventuelt supplerende stopp mellom Bilbyen og Nydalsdumpa for Nydal vil neppe kunne få universell 

utforming på grunn av terreng og stigningsforhold, foruten utfordringer knyttet til kryssing av 

kjørebane og adkomst gjennom private tomter i villastrøk.  

Siden Hedmark trafikk regner med å forlenge bybussruta til Brumunddal sommeren 2014, vil 

konsekvensen av manglende gjennomkjøringsmulighet i Nydal være at Nydal mister bybusstilbudet 

allerede i 2014 og at gangavstanden fra Ikea til bybussen blir 700m.  Det vil være en prioritert 

oppgave for kommunen raskt å finne løsninger på dette og få etablert vegforbindelse for bussen. 

 

Firefelts E6 og tospors jernbane – framdrift og konsekvenser   

Etablering av firefelts E6 og tospors jernbane fram til Lillehammer danner mye av grunnlaget for 

vekst og utvikling i Innlandet og da også for Ringsaker. Gjennom Stortingets behandling av Nasjonal 

transportplan (NTP) 2014-2023 ble det gitt følgende føringer for framdriften av disse prosjektene for 

Ringsaker:  

• Firefelts E6 bygges først i andre periode (etter 2018) fram til Moelv 

• Tospors jernbane til Lillehammer forventes utbygd innen 2030. Fjerning av «flaskehalser» og 

etablering av forbikjøringsspor for tog i Ringsaker gjennomføres innen 2026.  

 
Stortingsmeldingen for NTP innebærer en vesentlig forbedring av infrastrukturen om noen år. 

Utfordringen er imidlertid at utbedring av infrastrukturen kommer langt seinere enn hva 

kommunene i regionen ønsker seg. Konsekvensene av dette kan bl.a. bli: 

• at vekst og utvikling i Innlandet ikke skjer så raskt som en ønsker fordi området ikke oppleves 

å være en reell avlastning for Osloområdet. Regionforstørring av «Mjøsbyen» kan skje 

saktere enn med bedret infrastruktur.  

• store kapasitetsproblemer og forsinkelser for bl.a næringslivet pga økende trafikkvekst 
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• flere ulykker på strekningen Kolomoen – Mjøsbrua. Dette er en av de mest ulykkesbelastede 

veistrekningene i landet, hvor bare deler av strekningen har midtrekkverk.  

• at kryssløsninger og lokale vegtiltak som følger av E6 utbyggingen ikke vil bli realisert før mot 

slutten av planperioden, og at dette igjen vil legge begrensninger på utbyggingsprosjekt og 

oppgradering av Moelv og Brumunddal.  

 
Større etableringer som hovedsykehus for Innlandet og Innlandsuniversitet, vil vanskelig kunne 

etableres i regionen uten forutgående utbedring av E6 til fire felt.  At det også foreligger et bedre 

togtilbud er av stor betydning.     

 

12. Tospors – jernbane og mulige traseèr gjennom Furnes til Brumunddal stasjon 

Jernbaneverket har utredet dobbeltspor på strekningen Sørli – Brumunddal. Utredningen bygger på 

KVU-IC Dovrebanen, og vurderer aktuelle traseer for nytt dobbeltspor på nevnte strekning. 

Utredningen skal gi grunnlag for videre prosess etter plan- og bygningsloven, som trolig starter opp i 

2014.   

 

Jernbaneverket har lagt til grunn at antall tog i døgnet skal økes, at det skal dimensjoneres for en 

hastighet på 250 km/t, og at dagens stoppmønster skal opprettholdes med dagens stasjonsområde i 

Brumunddal. Prosjektet har utredet 7 ulike alternativ. I 5 av alternativene kan strekningen fra 

Hamars grense til Brumunddal stasjon følge omtrent samme trasè.  Ny trasè vil ligge lenger fra Mjøsa 

enn dagens trase, som vist i kartutsnitt under (rød linje i kartet markerer tunnelløsning). Det er 

foreløpig en grov linjeføring som er lagt til grunn, og en må forutsette at ny trasè går klar av boligfelt 

på Jessnes.         

 

Ett av alternativene viser en viss samlokalisering av Jernbane og E6, der traseèn vil gå i tunnel fra 

Nydal til Bergshøgda. 
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Det siste alternativet følger en utrettet versjon av dagens bane på store deler av strekningen.  

Alternativet vil få store konsekvenser for eksiterende bebyggelse på Jessnes og for strandområdene 

på strekningen.  

 

Utsnittet viser Brumunddal med stasjonsområdet som er merket gult. For å oppnå god sikkerhet og 

kapasitet er det vurdert at det er nødvendig med 4 spor i stasjonsområdet.  Dette vil kreve utvidelse 

over en strekning på totalt 1400 meter for etablering av plattform og forbikjøringsspor.  Sør for 

Brumunddal stasjon  er det sannsynlig at arealene enten på nordsiden eller på sørsiden av dagens 

trasè vil bli berørt av dobbeltsporet.  Det er også sannsynlig at selve stasjonsområdet blir flyttet noe 

nærmere Mjøsa.  

   

Figur 6. Jernbanetrasé inn mot Brumunddal stasjon 

I arbeidet med revisjon av kommuneplanen må en forholde seg til usikkerheten som følger av 

uavklart arealbruk for ny jernbanetrasè. Det er vurdert lagt hensynssone på de alternative traseene, 

men det vil gi for store restriksjoner over store områder over en for lang tidsperiode. Utbyggingen av 

dobbeltspor kommer tidligst til utbygging i løpet av 2024.  I tillegg til stasjonsområdet vil 

Intercityutbyggingen berøre LNF - områder særlig på Jessnes.   Ved forslag om nye byggeområder, 

reguleringsforslag og enkelt saker i disse områdene må hensynet til mulig framtidig jernbanetrasè tas 

med i vurderingen.     
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3 Behovsvurderinger - nye byggeområder  
 

3.1 Boligområder – status og behov  

 

Gode og attraktive boligområder og tilstrekkelig tomteareal er avgjørende for å kunne tilrettelegge 

for ønsket befolkningsvekst. Det er gjort en gjennomgang av alle ”ikke utbygde” boligområder i 

gjeldende kommuneplan. Det foreslås å ta ut boligområder der hvor det over lang tid ikke er tatt 

initiativ til utbygging, hvor det vurderes å være overkapasitet av boligområder og/eller hvor 

grunneier ikke har planer om utvikling av området. Hensikten med en slik opprydding er å sørge for    

at nye tomteområder med bedre lokalisering kan legges inn, uten at totalt tomtearealer øker 

vesentlig. Det er imidlertid en forutsetning at alle tettsteder og bygdesentra skal være dekket med 

boligtomter.      

 

Behov for nye boligområder i planperioden 

Det er i tillegg gjort en vurdering av boligbehovet for planperioden (fram til 2025). Det tas utgangspunkt i 

ønsket befolkningsvekst for perioden, på 300 - 330 nye innbyggere årlig. Med et gjennomsnittlig anslag på 2 

innbyggere pr boenhet, vil det utgjøre et behov for 150 – 170 nye boenheter pr år. Det innebærer i snitt 160 

boenheter pr. år i 10 år, dvs 1600 boenheter totalt.   

 
Det vises også til målsettingen om 100 000 innbyggere i Hamarregionen innen 2020. Gjennom Ringsakers 

satsing på tomtetilrettelegging vil kommunen bidra til å nå målsettingen.   

 
For å kunne omregne areal til antall boenheter er følgende forutsetninger lagt til grunn hvor en i områder 
med:  

• Eneboliger, grovt kan regne 1 bolig pr daa 
• Småhusbebyggelse, frittliggende, ca 2 boenheter pr daa 
• Småhusbebyggelse, konsentrert, ca 2-4 boenheter pr daa 
• Sentrumsnære leilighetsprosjekt, gitt 3-4 etg. boligareal, 15- 20 boenheter pr. daa. 

 
Ut i fra byggestatistikk for perioden 2007- 2013, anslås trendene for denne perioden langt på vei å kunne 
videreføres for kommende planperioden. Se kommentar under tabell for hvilke forutsetninger som er satt for 
fordeling av framtidig vekst:   
 
Av de 722 boligene som er bygd i perioden er den prosentvise fordelingen slik: 
 
Område Bygd i 2007-2013 

(gitt byggetillatelse) 
%-vis vekst Anslått behov for nye  

boenheter i perioden  
2014 - 2025 

Furnes 105 15 % 240  
Brumunddal m/omegn 367 50 % 800 
Nes/Helgøya 38 5 % 80 
Moelv m/omegn 142 20 % 320 
Ringsaker nord 70 10 % 160 
Totalt hele kommunen 722 boenheter  100 % 1600  
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Furnes har hatt en god vekst de siste årene, og det forventes at denne veksten skal fortsette og øke i 

forestående periode som følge av bla. nye næringsetableringer i Nydal. I tillegg vil Lund på Stavsberg bli 

klargjort for utbygging i løpet av et par år. Nærhet til Mjøsa og Hamar antas også å være viktige 

bosettingsfaktorer som gjør Furnes-området attraktivt.    

 

Brumunddal har hatt en veldig god vekst og denne forventes å fortsette ut i fra at det er flere 

fortettingsprosjekt på gang i Brumunddal by samt at det er regulert og vil bli tilrettelagt for utbygging i flere 

antatt attraktive boligområder i perioden.  

 

Nes har hatt en beskjeden vekst de siste årene.  Dette forventes å snu, ut i fra at det er gjort store offentlige 

investeringer på Nes de siste årene, hvor det er bygd ny skole, barnehage, idrettshall og g/s- veg, samt at nytt 

kommunalt boligfelt snart er klargjort for salg og utbygging.  Mange positive krefter i lokalmiljøet jobber 

dessuten for utvikling av Nes-samfunnet.     

  

Moelv har hatt en moderat vekst som også forventes å øke ut i fra bystatus, økt attraktivitet, godt tilrettelagt 

kollektivtilbud, nærhet til Mjøsa og en mulig framtidig sykehusetablering. Dersom det fattes vedtak om 

sykehusetablering vil en måtte se på utvikling av Moelv i en ny planprosess.  

 
Boligutbyggingen i nordre del av Ringsaker har vært moderat og veksten forutsettes videreført med en liten 

økning. Det er tilgjengelig boligområder i alle bygdesentre i nord.    

 
I kommuneplanen vil det være behov for å ha en viss overkapasitet på boligområder sider store deler 

av utbyggingsområdene er i privat eie. Kommunen har begrenset mulighet til å styre utviklingen av 

de private områdene og det kan være ulike grunner til at både de private og de kommunale 

områdene ikke lar seg utvikle og selge som forutsatt.   

 

Boligtomter må være attraktive, salgbare og forretningsmessig interessante å utvikle. Da ligger det til 

rette for vekst. Vekst kan ikke bare fordeles, den må muliggjøres.  

 

Oversikt over boligområder i gjeldende kommuneplan  
Tabellen viser status for boligområdene i gjeldende plan. Dette som et grunnlag for å vurdere behov 

for endringer og nye områder lagt inn i planen. 

Furnes 

Byggeområder Areal gj. plan Status  Gjenværende areal 
B1 Stavsberg  
B2 Lund søndre 
B3 Damhagen 
B4 Kylstad                
B5 Kval 
B6 Bergshøgda 
B7 Jessnes 
B8 Nydal  

10 
189 
28 

107 
13 
8 
7 

10 

Tomt er endret til barnehage 
Ikke utbygd, videreføres 
Under utbygging, reduseres 
Område tas i hovedsak ut 
Deler av areal tas ut, reduseres 
Ikke utbygd, videreføres 
Dyrka mark, tas ut 
Under utbygging, tas ut 

0 
189 
20 
5 
8 
8 
0 
0 

Sum boligområder 372 daa  230 daa 



30 

 

 

I tillegg er det tomtereserver på Kylstad innenfor ferdig regulert område, ca 20 daa og et mindre 
område ved Furnes ungdomsskole i Nydal. 
 
I planperioden vil Furnes ha behov for minimum 240 boenheter. Med 230 daa godkjent boligareal, vil 
det si at en langt på vei er dekket med de områder som er avsatt i gjeldende kommuneplan, jf de 
forutsetninger som er satt.  Når en ser Furnes under ett, er imidlertid området ujevnt dekket.  
Stavsberg, Kylstad og Bergshøgda er godt dekket, mens det med fordel kunne vært lagt ut flere 
tomteområder på Jessnes og i Nydal.   
 

Brumunddal 

Byggeområder Areal gj. plan Status  Gjenværende areal 
B12 Bjørklia, Nybygda 
B13 Børkevegen II 
B14 Haugen 
B15 Slåttsveen i Br. dal  
B16 Øverkvern I 
B17 Frambakken 
B18 Almerud 
B19 Flåhagen 
B20 Frambakken nedre 
B21 Torsæter 
B22 Børkevegen I   
B23 Stor Mørkved I  
B24 Minka   
B25 Øverkvernenga 
B26 Vogngutua 
B27 Fossum 
B28 Petersheim 
B29 Nybygda S 
B30 Nybygda N 
B31 Lundberg, Byflaten 
B32 Slåttsveen, Veldre  
B33 Helleberget   
B34 Gåskvern S 
B35 Stor Mørkved II 
B36 Verven I 
B37 Verven II 
B38 Øverkvern II 
B39 Aslasletta    

22 
6 

78 
70 

203 
58 
88 
83 
50 
6 
7 

20 
50 
7 

17 
67 
12 
22 
16 
25 
59  
19 
9 

42 
17 
31 

177 
7 

Ikke utbygd, videreføres 
Ikke utbygd, videreføres 
Ikke utbygd, deler tas ut 
Regulert, deler tas ut 
Under regulering, videref. 
Reduseres, terreng/adkomst 
Delvis utbygd, reduseres 
Reduseres, omarronderes 
Videreføres  
Videreføres 
Utbygd, tas ut 
Vedtatt tatt ut av planen 
Under utbygging,  
Utbygd, tas ut 
Under utbygging, tas ut  
Vurderes lite aktuell, tas ut 
Vurderes lite aktuell, tas ut 
Vurderes lite aktuell, tas ut 
Videreføres 
Under utbygging, reduseres 
Under utbygging, reduseres 
Under utbygging, tas ut 
Videreføres 
Tas ut, konflikt m/naturvern 
Under regulering, videref. 
Under regulering, videref. 
Videreføres 
Videreføres 

22 
6 

59 
33 

117 
12 
57 
64 
50 
6 
0 
0 

50 
0 
0 
0 
0 
0 

16 
14 
29 
0 
9 
0 

17 
31 

172 
7 

Sum boligområder 1298  768 
 

I tillegg er det flere sentrumsnære leilighetsprosjekt i Brumunddal under utvikling, som vil gi 

anslagsvis 100- 200 nye boenheter i løpet av de neste årene. Reguleringsplanen for Brumunddal 

sentrum gir utover dette ytterligere muligheter for utbygging av sentrumsnære boenheter.   
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Anslått behov i planperioden er 800 boenheter. Tilgjengelig utbyggingsareal er 768 daa, men det vil i 

denne porteføljen være store boligprosjekter som ikke kommer til gjennomføring før tidligst mot 

slutten av langtidsperioden bl. a på grunn av krevende og kostbar bygging av infrastruktur og 

naturlige rekkefølgekrav, bl.a. Frambakklia og Øverkvern II.   Gjeldende plan med tillegg av diverse 

sentrumsprosjekt har dermed god kapasitet, men det kan være aktuelt å supplere med nye 

boligområder for å bygge opp under allerede vedtatt satsing, herunder ny bydel i området Verven. 

Det kan også være aktuelt å legge ut nye områder med god beliggenhet og kvalitet som vil bidra til 

ønsket mangfold i boligtilbudet.  

  

Nes 
Byggeområder Areal gj. plan Status  Gjenværende 

areal 
B40 Stavsjø  
B41 Stavsjø, sør 
B42 Dalseng  
B43 Torsberget 
B45 Kokshus 
B51 Kongsrud-Lie 
B52 Jølstad 
B53 Holohagan 
B54 Bjørkelunden    

22 
119 
12 
24 
31 
36 
11 
34 
25 

Regulert, ikke utbygd, videreføres 
Regulert, reduseres mht dyrka areal  
Under utbygging, tas ut 
Ikke utbygd, videreføres 
Ikke utbygd, videreføres 
Lite aktuelt område, tas ut 
Ikke utbygd, videreføres 
Lite aktuelt område, tas ut 
Under utbygging, videreføres   

22 
100 

0 
24 
31 
0 

11 
0 

25 
Sum boligområder 314  213 
 
Med et anslått behov for 80 nye boenheter og en arealtilgang på 213 daa vurderes det å være god 

kapasitet på Nes og Helgøya innenfor gjeldende plan.  Om det skal legges til nye områder, bør det 

vurderes lagt til rette for Mjøs-nære utbyggingsområder.   

 

Moelv 
Byggeområder Areal gj. plan Status  Gjenværende 

areal 
B60 Strømmen Bruk 
B61 Bruvollhagan 
B63 Næroset 
B64 Øvre Ring 

B65 Skarpsno, vest 
B68 Aspelia 
B69 Fjølstad 
B70 Smikkerud 
B71 Gaupen 
B72 Gaupen 
B73 Revlinghagan 
B74 Nordheim 

10 
403 
67 
9 
8 

56 
453 
24 
7 

16 
45 
30 

Regulert, ikke utbygd, videref. sentr.om   
Under utbygging samt omarrondering 
Under utbygging, videreføres 
Ikke utbygd, videreføres 
Ikke utbygd, videreføres 
Delvis utbygd, reduseres 
Noe utbygd, reduseres mhp grønnstr. 
Lite egnet, tas ut 
Lite egnet, tas ut 
Lite egnet, tas ut 
Ikke utbygd, videreføres 
Ikke utbygd, videreføres  

 10 

320 
67 
9 
8 
37 
174 
0 
0 
0 

45 
30 

Sum boligområder 1128  700 
 
I tillegg er det boligprosjekter tilgjengelig samt under utvikling i sentrum, i området Gruva samt i ny 
del av Fjølstadmarka.   I forhold til anslått behov på 320 enheter, vurderes det foreløpig å være god 
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kapasitet i Moelv både sentrumsnært og utenfor sentrum, i Gaupen og Næroset. Om Moelv skal 
suppleres med nye tomteområder bør det vurderes muligheter for lokalisering av Mjøs-nære 
boligtomter. 
 
Ringsaker nord 
Byggeområder: Areal gj. plan Status  Gjenværende 

areal 
B80 Lismarka 
B81 Åsmarka 
B82 Åsmarka 
B83 Åsmarka 
B84 Brøttum  
B85 Brøttum N 
B86 Mesnali 
B87 Mesnali 
B88 Mesnali 
B89 Mesnali 
B90 Almslia 
B91 Nedre Herber, Brøttum 
B92 Ødegårdsjordet, Br. 
B93 Åsmarka 
B94 Lismarka 
B95 Åsen 
B96 Åsmarka 
B97 Mesnali 

65 
55 
14 
8 

11 
34 
43 
10 
19 
55 

106 
14 
17 
9 

49 
6 

11 
16 

Lite aktuell, tas ut 
Videreføres  
Ikke utbygd, videreføres 
Lite aktuell, tas ut 
videreføres 
Ikke utbygd, videreføres 
Lite aktuell, tas ut 
Ikke utbygd, videreføres 
Ikke utbygd, videreføres 
Ikke utbygd, videreføres 
Under utbygging, reduseres 
Ikke utbygd, videreføres 
Endret formål, tas ut  
Utbygd, tas ut 
Ikke utbygd, videreføres 
Ikke utbygd, videreføres 
Under utbygging, reduseres 
Delvis utbygd, videreføres 

0 
50 
14 
0 
11 
34 
0 
8 
19 
55 
50 
14 
0 
0 
49 
6 
3 
15 

Sum boligområder 542  328 
 
Anslått behov i planperioden er 160 boenheter. Med en tilgang på 328 daa vurderes det å være god 

kapasitet i gjeldende plan. Alle bygdesentre er godt dekket med boligområder.  

 

3.2 Fritidsbebyggelse i fjellet – statusoversikt og vurdering av nye behov  

 

I Ringsaker kommune er det ca 6500 hytter, der ca. 5500 ligger i Ringsakerfjellet. En betydelig andel 

av veksten har kommet de siste 10-15 årene, i området Natrudstilen, etter at dette området ble 

godkjent for utbygging ved årtusen skiftet.  Det er ønske om betydelig videre utbygging i 

Ringsakerfjellet, jf innspill til kommuneplanarbeidet fra grunneierne i fjellet. Grunneierne opplever 

fortsatt stor etterspørsel etter fritidsboliger i fjellet. Dessuten vil det være behov for å selge 

hyttetomter for å kunne investere i nødvendig infrastruktur. Kommunen som hovedinvestor for 

vann- og avløpsledning, er av samme oppfatning.  Kommunen og grunneierne er imidlertid enig i 

målsettingen om fortsatt å ivareta den gode balansen mellom bruk og vern av Ringsakerfjellet. Noe 

som innebærer at ny hytteutbygging bør komme som fortetting og utvidelser av allerede utbygde 

områder eller som ny utbygging i de mer lavereliggende fjell- og skogområdene.  
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Innledningsvis legges fram en arealoversikt for hytteutbygging i fjellet som viser hvilke reserver for 

hytteutbygging som ligger i gjeldende plan, som et utgangspunkt for å vurdere behovet for 

ytterligere å legge ut nye byggeområder i planperioden. Utbyggingen av kommunal vann og 

avløpsledning til fjellet krever imidlertid som nevnt en betydelig ny utbygging for å finansiere 

investeringen. Dette ønsker en å ta høyde for i kommuneplanen. 

Utbyggingsstatistikk  

I perioden fra 2004 – 2012 er det i snitt bygd ca. 100 fritidsboliger pr. år. I tillegg har det vært 

behandlet et betydelig antall saker om tilbygg og ombygging årlig.  Etterspørselen etter fritidsboliger 

forventes opprettholdt i planperioden, men antas å tendere mot mindre enheter, da markedet i 

Ringsaker, som i andre hyttedestinasjoner etterspør mindre og rimeligere hytter.   

 

I kommuneplanen for perioden 2006-2010 var det angitt følgende utbyggingspotensial: 
 

Byggeområder Areal gj plan 
(daa) 

Status  Gjenværende 
tomter/areal 

H101 Hamarsæterhøgda* 190 Ikke utbygd, videreføres 70 tomter 
H103 Ljøsheim* 470 Ikke utbygd, videreføres 50 tomter 
H104 Grunnåsen* 742 Ikke utbygd, videreføres 100 tomter 
H105 Sjusjøen*   - Utbygd 0 
H106 Rømåsen* 138 Utbygd 0 
H107 Natrudstilen 680 (ca. 200 daa 

gjenstår) 
Store deler regulert, under 
utbygging 

300 tomter  

H108 Lauvlia 668 Ikke utbygd, videreføres 150 tomter 
H109 Nybu I 250 Ikke utbygd, videreføres 100 tomter 
H110 Nybu II 116 Ikke utbygd, videreføres 50 tomter 
H111 Gutubakken* 98 Ikke utbygd, videreføres 50 tomter 
 

For områdene godkjent i gjeldende plan er det kun H105 og H106 som er ferdig utbygd.   H105 

omfatter området Nybu – Sjusjøen – Storåsen – Kroksjølia. Her var det tillatt fortetting med 90 

tomter. Det er gjennom reguleringer godkjent 115 tomter for dette arealet, som dekker store deler 

av byggeområdene på Sjusjøen (ca 10 km2). Området H107 i Natrudstilen ligger på begge sider av 

Benstigvegen. Arealene på nordsiden av vegen er i hovedsak ferdig regulert og langt på veg utbygd. 

Arealene på sørsiden av vegen er ikke utviklet og foreslås videreført i neste planperiode.  

 

De øvrige arealene godkjent i gjeldende plan videreføres. Til sammen ligger en reserve på 700- 800 

nye hyttetomter i Ringsakerfjellet.  Reservene ligger fordelt med 200 tomter innenfor Brøttum 

almenning. Natrudstilen har en reserve på ca 200 daa, og med anslått tett utbygging på små tomter 

er det realistisk med 300 enheter.  Hamarsæterhøgda har en reserve på 70 tomter.  

Området Ljøsheim, Grunnåsen og Lauvlia har en reserve på 300 tomter.  Realiseringen av disse 

tomtene avhenger av VA-utbygging.  Utbyggingsavtalen mellom grunneierne i Ringsakerfjellet og 

Ringsaker kommune angir at disse områdene skal bygges ut med VA i fase II, dvs. etter at 

Sjusjøområdet har blitt oppgradert med ny/utvidet VA-løsning. 
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Utover nevnte tomtereserver, er område E105 under omregulering fra camping til fritidsbebyggelse, 

E102 øst for Natrudstilen skianlegg er regulert for utbygging av leiligheter (utbyggingen har foreløpig 

ikke startet) og E101 er ferdig regulert og legger til rette for bygging av leiligheter, store utleiehytter 

(for idrettslag ol.), samt mindre hytter for eie/utleie (utbygging har startet). E101 og E102 blir i ny 

kommuneplan vist som fritids- og turistformål. I Birkebeinerbakken er det regulert for utbygging av 

leiligheter. Området ønskes omregulert til fritidsbebyggelse, anslått til ca. 80 enheter.  Til sammen 

anslås å være en total reserve på over 1000 enheter i gjeldende planer.  

 

I kommunen for øvrig er områdene Kvitsandvika og Finsandvika på Brøttum samt Vindju sør for 

Moelv godkjent for ny fritidsbebyggelse. Alle områdene er regulert, men det er kun i Kvitsandvika at 

utbygging har startet opp. Etterspørselen etter hyttetomter langs Mjøsa har foreløpig ikke vært stor.  

 

3.3 Ervervsbebyggelse  

 

For å sikre videreutvikling av et mangfoldig og livskraftig næringsliv, må det være tilfredsstillende 

tilgang på planavklarte næringsarealer med ulik lokalisering over hele kommunen.  En viss 

overdekning/beredskap av planavklarte næringsarealer er nødvendig for å være attraktive for 

nyetableringer og for å kunne tilby de ulike næringsetableringene ønsket lokalisering. Bedriftene har 

ulike preferanser og følgelig må tilbudet på næringstomter også være bredt og sammensatt.   

 

Gjeldende kommuneplan viser godkjente byggeområder for ervervsbebyggelse. Disse ligger i 

hovedsak langs jernbane og E6 i Nydal, Brumunddal, Rudshøgda og i Moelv. Med unntak av 

Rudshøgda ligger områdene som deler av tettstedene. Det er utfordringer knyttet til utnyttelse av 

deler av næringsarealene grunnet byggegrenser mot jernbane og E6. Utbyggingen av 4-felts E6 og 2-

spors jernbane legger begrensninger på utnyttelsen av flere av de vedtatte næringsarealer.   

 

Som det redegjøres for innledningsvis skal tidligere ervervsområder, etter ny Plan – og bygningslov 

kategoriseres som næringsbebyggelse, forretning, tjenesteyting og fritids- og turistformål.  I tabellen 

som følger er det gjort en gjennomgang av alle godkjente ervervsområder i forhold til regulerings- og 

utbyggingsstatus arealstørrelser og nye formål. 

 

Ervervsområder 
gjeldende plan 

Areal 
gjeldende 
plan (daa) 

Status og endring   Endring av 
formål som 
følge av ny PBL 

Areal 
revidert 
plan (daa) 

E10 Krogstad, Nydal 
E11Krogstad Nydal 

127 
70 

Ikea-tomt, bygges ut i 2014 
Bilbyen, tilnærmet utbygd,      

Forretning 
Forretning 

0 
0 

E18 Pellerviken 
E20 Rudshøgda 
E21 Rudshøgda 
E22 Dehli 
E24 Stela 
E25 Granrudjordet 

274 
522 
420 
209 
77 

103 

Arealreduksjon som følge av E6.   
Ikke utbygd, videreføres   
Ikke utbygd, videreføres   
Ikke utbygd, videreføres       
Ikke utbygd, videreføres    
Arealreduksjon som følge av E6.    

Næring 
Næring 
Næring 
Næring 
Næring 

Bybebyggelse 

233 
522 
420 
209 
77 
 78 
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E26 Granrud/Tine  24 Reserveareal for Tine, videreføres  Næring 24 
E60 Strand* 
E61 Sanda* 
E62 Myrali   
E63 Fablab 
E64 Haga bruk 
E65 Moelv* 
E66 Smestadskogen* 

25 
128 
17 
9 

16 
83 
25 

Arealendring - næring 
Arealred. som følge av E6 og bolig  
Videreføres/endres 
Videreføres/endres 
Regulert og utbygd  
Ikke utbygd, videreføres   
Ikke utbygd, videreføres   

Næring 
Næring 

Bybebyggelse 
Bybebyggelse 

Næring 
Næring 
Næring 

11 
102 

0 
0 
0 

78 
25 

E80 Labussa* 
E81 Afseth, Brøttum 

24 
13 

Området er disponert 
Endres til boligformål 

Næring 0 
0 

E101 Natrudstilen,   
E102 Natrudstilen øst 
E103 Tyria 
E104 Sjusjøen caravan  
E 105 Gutubakken   

121 
40 
20 
19 
56  

Regulert og under utbygging 
Videreføres   
Endres til deponiområde 
Videreføres   
Endres til fritidsbebyggelse 

Fritids- og turistf 
Fritids- og turistf.  
 
 
Fritids- og turistf. 

0 
40 
0 

19 
0 

 

Som gjennomgangen viser er det ikke lenger planavklarte næringsarealer i Nydal som følge av 

utbyggingen av Bilbyen og Ikea-etableringen. I kjølevannet av sistnevnte etablering oppleves stor 

etterspørselen etter arealer for plasskrevende varer.  Som en følge av dette ble det iverksatt en egen 

delutredning sammen med Hamar kommune for vurdering av nye næringsarealer i område Nydal – 

Olrud – Trehørningen.  Det er nærmere redegjort for dette nedenfor. 

 

I Brumunddal er det store reserver næringsareal i områdene Pellerviken og Dehli.  Eksisterende og 

planavklarte næringsarealer på Globus, Granerud og Strand har potensiale for utvidet bruksområde 

og omforming på grunn av arealenes sentrale beliggenhet i forhold til sentrum, E6, innfartsveger, 

kollektivknutepunkt med mer.  Områdene bør få en utbygging som støtter opp under 

sentrumsområdet og som på sikt vil gi ny bruk av eksisterende industri- og næringsområder.   

På Rudshøgda er det god tilgang på regulerte næringsarealer, samt at det er store arealreserver i de 

planavklarte næringsområdene E20 og E21, hvor sist nevnte areal i vesentlig grad vil være etterspurt 

av arealkrevende firmaer innen logistikk/engros/lager/transport og industri.  

Utbygging på Rudshøgda er ikke noe alternativ til utbygging på Pellerviken/Strand og Dehli, da 

område Pellerviken med sidearealer er av stor strategisk betydning for Brumunddal, hvilket ikke 

Rudshøgda er. 

Moelv har i gjeldende plan begrenset tilgang på større ubebygde næringsarealer. Behovet for slike 

arealer vurderes imidlertid å være godt dekket gjennom god arealtilgang på Rudshøgda. I hovedsak 

videreføres tidligere godkjente næringsområder i Moelv.  Arealene langs Storgata fra E6 og inn til 

jernbaneundergang og arealene på sørsiden av Storgata nord for sentrum, har blandet formål næring 

og bolig med potensiale for omforming og nye etableringer. Her er det ønskelig å legge til rette for 

handels- og ervervsbebyggelse som bygger opp under sentrumsområdet.   
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Behov for nye næringsarealer i Nydal  

Nydalområdets egnethet for lokalisering av handel med plasskrevende varer har vært kjent lenge. 

Handlingsprogrammet til fylkesdelplan for by- og tettstedsutvikling i Hamarregionen (SMAT 2009) ga 

kommunene Hamar og Ringsaker et felles utredningsoppdrag. Bestillingen var en felles utredning og 

vurdering av området for å avklare framtidig avgrensing og funksjonsfordeling og å sikre tilstrekkelig 

med arealer for arealkrevende handelsvirksomheter.  Dette utredningsarbeidet ble gjennomført 

2012/2013. Utredningen følger som vedlegg.  

 

Utredningen påviste behov for planavklaring av nye arealer til plasskrevende handel nær E6 i Hamar-

området. Årsaken er at eksisterende næringsarealer ikke kan dekke slikt behov: Det fins ledige 

planavklarte næringsarealer i Hamar kommune, men størsteparten av arealene ligger for langt fra E6 

og har for dårlig adkomst til E6.  I Ringsaker kommune er det «utsolgt». Det er ikke ledige 

planavklarte næringsarealer igjen i området Nydal-Olrud nå som Bilbyen er fullt utbygd og IKEA har 

overtatt sin tomt.  

 

Hamar kommune reviderte sin kommuneplan i 2012 og har ikke aktuelle arealer med ønsket 

beliggenhet nær E6/hovedveg.   Nødvendige områder for arealkrevende handel/regional handel som 

ikke kan ligge i bysenter i Hamarområdet, bør sikres på Ringsaker sin side av kommunegrensen.  

 

Det interkommunale utredningsarbeidet pågikk parallelt med forberedelser for revisjon av 

kommuneplanens arealdel. Foreliggende innspill om nye byggeområder for næringsvirksomhet i 

Nydal-Olrud området ble derfor brukt som «case» for vurdering av aktuelle arealer. Det ene forslaget 

var nye næringsarealer på nordøstsiden av E6 inntil Nydal tettsted. Det andre forslaget var et belte 

med næringsarealer langs sørvestsiden av E6 mellom Nydal og Arnkvern. Utredningen viser at begge 

innspillene har egnet beliggenhet ved E6, mulighet for god adkomst til E6, kollektivdekning og 

sykkelveger.  Utredningen viste også at det er konsekvenser for natur- og landbruksinteresser som er 

største utfordring ved lokalisering av nye næringsarealer i dette området.  Av hensyn til vilt- og 

landbruk bør en unngå full utbygging i bånd langs E6. Begge alternativene bør begrenses. Rapporten 

konkluderer med et nøkternt arealbehov på 150-200 daa. Det nøkterne arealbehovet må vurderes i 

forhold til behov for valgmulighet og fleksibilitet for etablering.   

 

Som oppfølging av utredning av nye næringsarealer i området Nydal - Olrud - Trehørningen er det 

gjort en ny beregning av arealbehovet.  Denne beregningen er gjennomført som følge av anmodning 

fra Fylkesmannen om alternative beregningsmåter.  

 

I forhold til innspillene om nye næringsarealer, er det klart at begge innspillene om nye 

næringsarealer  tilsammen vil gi overkapasitet på byggeområder.  Det er derfor tilstrekkelig med 

enten det ene eller det andre forslaget, eller en kombinasjon av delområder. Dette harmonerer med 

nødvendig hensyn til natur- og landbruksinteresser.  

 

De supplerende arealbehovsberegningene tar utgangspunkt i prognosemodeller for 

befolkningsutvikling i Hedmark og Oppland, der følgende to modeller er lagt til grunn: 
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Modell 1: Hedmark fylkeskommune har som sin målsetting 220.000 innbyggere i 2020, hvilket 

tilsvarer en befolkningsøkning fra dagens nivå på ca. 27.500 innbyggere. Siden det ikke foreligger 

konkrete måltall for Oppland, legges det for enkelthets skyld til grunn samme vekstambisjoner som 

for Hedmark. Dette gir en total befolkningsvekst i de to fylkene på 55.000 nye innbyggere i 2020. 

 

Modell 2: Mjøsbyprosjektet «In-landet 2040», som ble initiert av næringslivsnettverket Vikinglauget i 

2012, satte som målsetting 100.000 innbyggere ekstra i 2040 i Hedmark og Oppland, dvs. som 

kommer i tillegg til SSBs prognoser for befolkningsvekst i samme periode på 70.000. Dette tilsier en 

befolkningsøkning på til sammen 170.000 innbyggere i de to fylkene i 2040.  

 

I begge modellene forventes det at brorparten av befolkningsveksten i Hedmark og Oppland vil 

komme i Mjøsområdet (inkl. Elverumsregionen), som i følge prognoser fra Østlandsforskning, levert 

til Mjøsbyprosjektet «In-landet 2040», vil være nærmere 70 %. Dette er også nedslagsfeltet for de 

regionale handelsetableringene som vil komme i Nydal. 

 

Nedenfor er det satt opp en arealbehovsberegning basert på tall for de bransjer som i følge SMAT 

har lov til å etablere seg der, nemlig detaljhandel med plasskrevende varer og motorkjøretøyer. Det 

legges til grunn en gjennomsnittlig omsetning pr innbygger på 75000, der plasskrevende varer utgjør 

mellom 10 – 30 % av dette. I tillegg kommer handel med motorkjøretøyer som i flg. SSBs statistikk, er 

satt til kr 25.000 per innbygger. Total omsetning per innbygger blir da kr 100.000. 

Ferske erfaringstall som er innhentet fra bransjene bil, møbler, byggevarer, planteutsalg og hvite- og 

brunevarer, viser en gjennomsnittlig årsomsetning per m2 brutto butikkareal på ca. kr 20.000. 

Erfaringstallene er innhentet hos OlrudGruppen AS og Tema Eiendom AS, som er to store regionale 

eiendomsutviklere som leier ut til flere ulike aktører innen plasskrevende varer. 

Ut fra ovennevnte forutsetninger kan følgende arealbehov beregnes: 

Modell Antall nye 

innbyggere i 

Mjøsregionen 

(70%) 

Omsetning per 

innbygger i 

detaljhandelen, 

inkl. motorvogner 

 

(kr) 

Arealbehov for 

plasskrevende varer: 

motorvogner + 30 % 

andel andre 

plasskrevende varer  

(m2) 

Arealbehov for 

plasskrevende varer:  

motorvogner + 20 % 

andel andre 

plasskrevende varer 

(m2) 

Arealbehov for 

plasskrevende varer:  

motorvogner + 10 % 

andel andre 

plasskrevende varer 

(m2) 

1 38500  
Detaljh.  75000 43312 

91473 
28875 

77000 
14437 

62562 
Motorv.  25000 48125 48125 48125 

2 119000  
Detaljh.  75000 133875 

282625 
89250 

238000 
44625 

193375 
Motorv.  25000 148750 148750 148750 

 

For å dekke opp behovet for areal til plasskrevende varer og motorkjøretøyer i Mjøsområdet (inkl. 

Elverumsregionen) i planperioden frem til 2020, viser beregningene et behov for salgsareal 

(butikkareal) på fra 62.563 til 91.438 m2, basert på en befolkningsvekst på 38.500 innbyggere i 

regionen (70 % av veksten i Hedmark og Oppland).  
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For å dekke opp behovet for salgsareal for plasskrevende varer og motorkjøretøyer i planperioden 

frem til 2040, basert på en befolkningsvekst i Mjøsområdet (inkl. Elverumsregionen) på 119.000 

innbyggere (70 % av veksten i Hedmark og Oppland), er det behov for mellom 193.375 og 282.625 

m2 salgsareal (butikkareal).  

Fra én av utbyggerne i Nydal har Ringsaker kommune mottatt informasjon om at 10 konkrete 

virksomheter har meldt interesse for etablering i Nydal. For disse er det signalisert et arealbehov på 

totalt 45.000 m2 salgsareal (butikkareal) og et tomtebehov på 130 daa på relativt kort sikt, 3-5 år. 

Mjøsområdet (inkl. Elverumsregionen) er i dag i stor grad ett felles handelsområde når det gjelder 

motorkjøretøyer og andre plasskrevende varer. Dette forventes å bli ytterligere forsterket etter hvert 

som infrastruktur på veg og bane bygges ut. I følge prognosene fra Østlandsforskning vil veksten i 

Mjøsområdet (inkl. Elverumsregionen), som utgjør ca. 70 % av veksten i Hedmark  og Oppland, 

fordele seg noenlunde likt mellom regionene rundt Mjøsa (54 % i Hamar- og Elverumsregionen, mens 

46 % vil komme i Gjøvik- og Lillehammerregionen). 

 

Det forventes at regionale handelsetableringer fortsatt vil finne sted i hele Mjøsområdet, men  

lokalisering av næringsetableringer avhenger i stor grad av lokaliserings- stedets attraksjonskraft i 

markedet. Hvor stor andel som vil komme i Nydals-/Hamarområdet er vanskelig å si med stor 

sikkerhet, men på grunnlag av dagens markedssituasjon er det tydelig at attraksjonskraften i dette 

området er sterk. Basert på ovennevnte beregninger av antall kvadratmeter butikkareal, anbefales 

det å avsette inntil 300 daa nærings-/tomteareal i Nydal til motorkjøretøyer og andre plasskrevende 

varer. 
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4  Planbeskrivelse  
 

4.1 Generelt 

 

Kommuneplanen har følgende arealbrukskategorier med ulike underformål. 

- Bebyggelse og anlegg 

- Samferdsel og teknisk infrastruktur 

- Grønnstruktur 

- Forsvaret 

- Landbruks, natur- og friluftsområder (LNF)  

 

I planbeskrivelsen gjennomgås de ulike arealbrukskategoriene. For hver av kategoriene gis en kort 

beskrivelse av status og utfordringer, kommunens målsettinger (om det foreligger), og behovet for å 

gjøre endringer. Foreslåtte endringer omtales avslutningvis for det enkelte underformål i tabellform. 

Nye områder er konsekvensutredet i kap 5. 

 

Planens bestemmelser og retningslinjer 
Gjeldende kommuneplan har til dels svært detaljerte bestemmelser og retningslinjer som gir god 

styring. Det har imidlertid vært behov for en grundig gjennomgang av disse som følge av endret plan- 

og bygningslov, hvor det bla.er innført og gjort endring av arealbruksformål. Bestemmelser og 

retningslinjer har også blitt revidert og presisert som en følge av de erfaringer en har gjort bl.a. 

gjennom detaljplanlegging, dispensasjons- og byggesaksbehandling, der en har erfart at det er 

mangler og uklarheter i gjeldende bestemmelser.  

Vedtekter og forskrifter som er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven er innarbeidet som 

bestemmelser til kommuneplanen. Dette gjelder parkeringsvedtektene fra 2007, som senere ble 

vedtatt som bestemmelser i 2011/2012 og skiltvedtektene som ble revidert i 2008. 

Parkeringsbestemmelsene er endret ved at kravet til parkeringsbestemmelser er noe redusert for 

boliger og forretning/kontor, samt at frikjøpsordningen er gjort gjeldende for alle formål.  Hva gjelder 

skilt- og reklamebestemmelser videreføres en justert versjon av gjeldende bestemmelser.        

  

4.2 Bebyggelse og anlegg  

  

Formålet bebyggelse og anlegg (BA) er anvendt på eksisterende virksomheter, anlegg eller 

eiendommer (næringseiendommer, tidligere skoler, forsamlingslokaler etc) og noen nye arealer. 

Felles for disse områdene er at arealbruk bør avklares etter individuell vurdering, og at ulike formål 

kan være aktuelt. Noen av områdene har vært godkjent som ervervsområder i tidligere 

kommuneplaner. Områdene ligger spredt i LNF-områdene, eller i/ nær områder med annen 

bebyggelse.  
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Det er gitt bestemmelser og retningslinjer for BA-områdene som avklarer nærmere hva som kan 

tillates innenfor hvert enkelt av dem.  Annen arealbruk må vurderes individuelt på grunnlag av 

beliggenhet, eksisterende bygninger og hensiktsmessig bruk av eiendommen, og forutsetter 

avklaring gjennom reguleringsplan eller tilsvarende. 

  

Nye områder bebyggelse og anlegg   

Nye områder  Areal 

(daa) 

Kommentar 

BA1 Tømmerli 14 Eksisterende eiendom og bygningsmasse tillates brukt og 

videreutviklet til bolig, næring, tjenesteyting, herunder 

barnehage og omsorgs-/helsevirksomhet. Oppføring av 

nybygg, større tilbygg eller deling av eiendom for utbygging til 

bolig eller annen virksomhet krever avklaring i 

reguleringsplan.  

BA2 Hoel gård 11 Tidligere godkjent ervervsområde er redusert i areal og 

disponeres til BA-område. Det tillates utbygging av 

utleieenheter i tråd med gårdens reiselivssatsing, samt inntil 

én boenhet. Jordlovens § 12 skal fortsatt gjelde for området, 

og det tillates ikke deling av landbrukseiendommen.  

BA3 Mengshol 33 Eksisterende boligbebyggelse ved tidligere fergeleie. Området 

tillates utviklet til konsentrert/tett bolig/fritidsbebyggelse 

med småbåthavn og badeplass. Hensynet til allmennhetens 

bruk av området skal tillegges vekt. Det er påbegynt 

reguleringsplanarbeid.   

BA4 Gaupen 16  Eksisterende område for landbruksrelatert næringsvirksomhet 

gis utvidelsesmuligheter.   

BA6 Tyria 

massedeponi 

40 Område tillates brukt til deponering av rene 

overskuddsmasser ved utbygging i Brøttum almenning. 

Erstatter tidligere godkjent deponiområde E103.  

 

 

4.3 Boligutbygging 
 

Mål og strategier for boligutbygging 

I samsvar med sentrale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging, skal kommunene legge 

til rette for et utbyggingsmønster som skal bidra til å begrense arealbruk og transportbehovet.  Bolig- 

og næringsområder skal lokaliseres slik at det gir korte avstander til service og daglige gjøremål og 

derigjennom legge til rette for mest mulig gang- og sykkeltrafikk. I denne sammenheng er det en 

målsetting å fortette og sikre høyere utnyttelse av sentrale områder. Fortetting skal skje med god 

kvalitet.  Fylkesdelplan for SMAT for Hamarregionen forutsetter et utbyggingsmønster med utvikling 
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av tettstedene og tilrettelegging for kollektivtrafikk. I Ringsaker omfatter planen Stavsberg, Nydal, 

Brumunddal og Moelv. 

 

I gjeldende kommuneplan er SMAT-planen til grunn.  Nye boligområder er lagt til eksisterende små 

og store tettsteder for å styrke sentrene i lokalmiljøet, skape gode bomiljøer for barn, redusere 

behovet for transport, styrke grunnlaget for service og kulturtilbud og utnytte investeringer i 

infrastruktur. Disse målsettingene videreføres i ny kommuneplan.   

 

På bakgrunn av nevnte målsettinger for boligutbygging har kommunen utarbeidet kriterier for 

lokalisering av ny bolig- og fritidsbebyggelse. Disse ligger som vedlegg til planens bestemmelser og 

retningslinjer.  Alle nye innspill til kommuneplanen er vurdert med hensyn på disse kriteriene. Nye 

boligområder er tatt inn i planen om de tilfredsstiller kriteriene.  I vurderingen av eksisterende og 

nye områder er det også lagt vekt på å sikre at det er tilstrekkelig varierte og attraktive boligtomter 

tilgjengelig i alle kommunens tettsteder og bygdesentre. Det er her lagt vekt på at innbyggere vil ha 

ulike boligpreferanser, som f.eks større tomter for eneboliger og tomter for ulike bofellesskap.  

 

Foreslåtte endringer - nye boligområder  

Det har kommet en rekke innspill på nye boligområder i løpet av planprosessen.  I henhold til 

kriteriene er det få områder som samsvarer med ønsket boligutvikling.  Mindre områder, spredt i 

kulturlandskapet, uten tilknytning til tettsteder og bygdesentre med behov for transport til service- 

og offentlige tilbud er ikke ønskelig å foreslå til utbygging, selv om dette kan være kvalitetsmessige 

gode tomteområder med utsikt og infrastruktur tilgjengelig.  Behovsvurderinger ligger i større grad 

enn tidligere til grunn for foreslåtte endringer.  Nye områder og endringer er foreslått tatt inn i 

planen jf. behovsvurdering og boligdekning i kommunens større og mindre tettsteder, se kap. 3.  

Navn på 
område 

Areal 
(daa) 

Type bolig/antall 
boenheter 

Kommentar 

B1 Nydalsenga 68 Konsentrert 
småhusbebyggelse,  
160-170 enheter  

Nydal er et tettsted i stor utvikling. Har ikke 
ledige tomteområder. God kollektivdekning.  
Utbygging forutsetter omdisponering av dyrka 
mark. Krav om konsentrert utbygging.  
Utbygging av stor samfunnsmessig betydning. 
Viktig å kunne tilby nye boligtomter i Nydal som 
følge av nye næringsetableringer.     

B5 Røsethagen, 
Kylstad  

27 Småhusbebyggelse, 15- 
20 enheter  

Nytt område foreslås til erstatning for område 
vest for Røsetgutua som tas ut/reduseres.   

B7 Kval 70 Småhusbebyggelse, 
enebolig, tomannsbolig, 
rekkehus, ca 50 enheter 

Utvidelse av eksisterende felt. Ingen kjente 
negative konsekvenser. 

B8 Jessnes 48 Småhusbebyggelse, 
enebolig, tomannsbolig, 
rekkehus, 40-50 
enheter. 

Utvidelse av boligfeltet Lille Jessnes. Det er 
ønskelig å forsterke eksisterende boligmiljø 
med ny utbygging på Jessnes, selv om det vil 
føre til økt transportbehov. Det er stilt 
rekkefølgekrav om at trase for Dovrebanen, 
dobbeltspor må være avklart før regulering/ 
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utbygging kan tillates. Dette gjelder ikke 
området “Hullemannstallen”. Det er behov for 
å se på avgrensning av området ved regulering, 
og for å hensynta  tilgang til turområder, 
naturverdier og vilttrase      

B9 Lykset 7 Konsentrert 
småhusbebyggelse, 15-
20 enheter.  

Utvidelse av eksisterende boligområde. 
Forutsetter omdisponering av dyrka mark. For 
øvrig som for B1.  

B10 Lefstorget 3 Enebolig, tomannsbolig, 
3-5 enheter 

Boligtomt i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse på Lefstorget. 

B11 Ånnerud  11 Småhusbebyggelse, 10-
12 enheter 

En naturlig utvidelse av eksisterende 
boligområde med sentral beliggenhet. 

B19 Øverkvern 
vest 

4 Småhusbebyggelse, 8-
10 enheter  

Nytt mindre område med sentral beliggenhet. 
Forutsetter omdisponering av inneklemt 
jordbruksareal.   

B28 Furubakken 
- Verven  

32 Konsentrert og mer 
åpen småhusbe-
byggelse, 50-60 enheter 

Utvidelse av tidligere godkjent område.  
Utbygging av planfrikryssing av E6 og jernbane 
er en forutsetning for utbygging. Verven er “ny 
bydel”. Det er viktig at det legges til rette for 
ytterligere utbygging i området aht 
infrastruktur og bomiljø.  

B31 Børkelia 18 Konsentrert  
boligbebyggelse, 
60-70 enheter 

Nytt område i forlengelsen av eksisterende 
bebyggelse. Vil gi attraktive utsiktstomter nær 
Brumunddal sentrum. Krav om konsentrert 
utbygging og 50% av parkering i kjeller. 

B39 
Gartneritomta 

12 Konsentrert 
småhusbebyggelse, ca 
20 boenheter   

Tidligere ervervsområde, gartneri 
omdisponeres til boligformål. Sentral 
beliggenhet. Boligbygging vil være en naturlig 
videreutvikling av området.   

B42 
Retterstadvegen 

5 Småhusbebyggelse, 4-6 
enheter  

Mindre boligområde med relativt sentral 
beliggenhet på Stavsjø. 

B52, B53 og B54 
Anderkvern, 
Løkkesvea og 
Bruvollhagan 

294 Frittliggende og 
konsentrert 
småhusbebyggelse,  
200 – 230 enheter 

Tidligere boligområde Bruvollhagan er 
omarrondert, dvs at deler av boligområdet er 
omdisponert til LNF- og motsatt. Hensynet til 
grønnstruktur og adkomst og 
utbyggingsmuligheter er bedre ivaretatt. 

B58 Sanda 21 Konsentrert og mer 
åpen småhusbe-
byggelse, 40-50 enheter 

Endring fra næringsformål til boligformål. 
Vedtak av E6-plan med ny søndre brutrasè over 
Mjøsa vil gi støyutfordringer. En eventuell 
utbygging av området til boligformål må 
vurderes og avklares nærmere ved 
detaljplanlegging. Området er også noe 
flomutsatt.  

B76 
Ødegårdsjordet 

28 Konsentrert 
småhusbebyggelse, 
inntil 30 enheter   

Nordre del av området, er tidligere godkjent til 
boligformål. Små teiger dyrka mark forutsettes 
omdisponert. 

B77 Avseth  15 Konsentrert og frittl. 
småhusbebyggelse, 15- 

Tidligere godkjent ervervsområde, foreslås 
omdisponert til boligformål. 



43 

 

20 enheter   
B83 Bergseng 13 Enebolig og 

tomannsbolig, inntil 5.  
I forlengelsen av eksisterende bebyggelse. 
Tidligere godkjent SB-område.  

B84 Larsåsen, 
Åsmarka 

26 Enebolig og 
tomannsbolig, 18-20 
enheter 

Nytt boligområde i åsen bak eksisterende 
bebyggelse i Åsmarka.  

 
Nye områder og endringer representerer følgende tillegg av boligareal 
Furnes: 223 daa 
Brumunddal: 73 daa 
Nes: 5 daa 
Moelv 21 daa 
Nordre Ringsaker: 69 daa.  
 
Følgende boligområder er tatt ut av planen  

Furnes  

B7 Jessnes, dyrka mark og i mulig konflikt med ny jernbane 

B4 Kylstad, store deler av området tas ut pga manglende gjennomføring og begrenset attraktivitet  

Brumunddal 

B23 Stor- Mørkved, berører dyrka mark og har vanskelig adkomst. 

B27 Fossum, begrenset attraktivitet, middels god beliggenhet 

B28 Petersheim, begrenset attraktivitet og potensiell konflikt med næringsvirksomhet 

B29 Nybygda, overkapasitet på boligområder, begrenset attraktivitet 

B35 Stor- Mørkved, i konflikt med rikt naturområde, edellauvskog, vanskelig adkomst 

Nes 

B51 Kongsrud- Lie, liten etterspørsel og begrenset attraktivitet 

B53 Holohagan, overkapasitet og begrenset attraktivitet 

Moelv 

B70 Smikkerud, lite attraktivt og uønsket beliggenhet 

B71 og B72 Gaupen, begge tatt ut etter anmodning fra grunneier, overkapasitet og begrenset 

attraktivitet  

Nordre Ringsaker 

B80 Lismarka, B83 Åsmarka, B86 Mesnali – alle områder tatt ut pga overkapasitet og begrenset 

attraktivitet på områdene 

 

Til sammen tas 63 daa dyrka mark og 38 daa beiteareal ut av planen. Se eget arealregnskap i kap 

4.16.  

 

Mindre boligområder 

Det er gjort en vurdering av alle tettsteder og bygdesentre inklusiv noen områder med 

klyngebebyggelse med hensyn på om eksisterende byggeområder kan utvides eller fortettes. Dette 

bl.a. som en erstatning for områder for spredt bosetting som er valgt tatt ut av planen. Det vil også 

kunne gi en bedre utnyttelse av allerede utbygd infrastruktur.  En har forsøkt å finne arealer som 

danner en naturlig utvidelse av eksisterende strukturer samtidig som de ikke er i konflikt med viktige 
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landbruks- natur- og friluftsområder. Det vil ikke bli stilt krav om utarbeidelse av 

detaljreguleringsplan for disse mindre områdene. Planfaglige hensyn blir vurdert i byggesaken.  Det 

vil kunne dreie seg om utvidelse av eksisterende byggeområder som gir plass for et mindre antall 

boenheter.  

  

4.4 Fritidsbebyggelse i fjellet 

 

Målsetting   

Hovedmålsettingen for Ringsakerfjellet er at området skal videreutvikles som landets viktigste 

fjellområde med hensyn på hyttebygging og basisaktiviteter som langrenn, sykkel og friluftsliv.  

For å bevare områdenes naturkvaliteter, herunder beskytte villreinens leveområder, må 

hyttebyggingen videreutvikles i de områdene som allerede er bebygd og forurensningen av 

vassdragene må reduseres ved bl.a. å bygge ut vann- og avløpsanlegg. Det er en forutsetning for 

videre utvikling at de store, sammenhengende friluftsområdene bevares.  

  

Skoggrensa flytter seg oppover som resultat av bl.a. endret klima, mindre beiting mm. Gjengroing av 

fjellområdene man kan kalle «lavfjellet» kan være positivt for å skjerme bebyggelse (mellom bygg og 

områdevis skjerming). Samtidig er de åpne, ikke trebevokste fjellviddene et særtegn for 

Ringsakerfjellet som det er ønskelig å bevare. 

Kommunen har sammen med grunneierne og andre næringsdrivende i fjellet en målsetting om å 

utvikle Sjusjøen til en attraktiv reiselivsdestinasjon. Sjusjøen skal utvikles fra å være et hytteområde 

til å bli et helårs reisemål, der særlig sentrumsområdet har forbedringspotensialet.   Videre vil 

utviklingen av Natrudstilen, som ett av landets beste skiarenaer være viktig for området som 

reiselivsdestinasjon.  

 

Infrastruktur i fjellet 

I fjellet er det utbygd ca. 5500 hytter hvor hovedtyngden er lokalisert i området Sjusjøen og 

Natrudstilen. Tradisjonelt har det vært en tredeling med hensyn til teknisk standard på 

hytteområdene i fjellet. Sjusjøområdet fram til Storåsen er tilrettelagt for fritidsboliger med høy 

teknisk standard, dvs. elektrisitet og offentlig vann- og avløpsløsning (VA-forsyning). I Ljøsheim-

området og på Kuåsen har hyttene mellomstandard med elektrisk strøm, men ikke offentlig VA-

løsning. Hytteområdene øst for Åsta samt Hamarseterhøgda, Elgåsen og Aksjøen, er uten elektrisk 

strøm og offentlig VA-løsning. I tillegg til å sikre et variert hyttetilbud til ulike brukergrupper, har 

tredelingen vært viktig med tanke på å redusere aktivitetsnivået jo lenger øst og nærmere de sårbare 

villreinområdene i Åstdalen man kommer.  

 

I forbindelse med utvikling av de tidligere godkjente hyttefeltene i Ljøsheimområdet har grunneierne 

Pihl AS og Nes almenning uttrykt ønske om å legge til rette for standardheving ved at områdene 

tilknyttes det offentlige vann- og avløpsnettet på Sjusjøen. Slik standardheving krever derfor en 

betydelig utbygging av renseanlegg for avløp, utvidet vannforsyning og ledningsnett.  

Utbyggingsavtalen mellom Ringsaker kommune og grunneierne i Ringsakerfjellet om utbygging av 
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vann og avløpsanlegg fra Moelv til Næroset, Mesnali og Sjusjøen, Ljøsheim og Grunnåsen ble vedtatt 

i 2011. Gjennomføring av denne avtalen vil på sikt medføre at teknisk standard vil gå fra å være 3-

delt til 2-delt. 

Kommunedelplanen for Ringsakerfjellet (2010) åpner for at Kroksjølia kan bygges ut med offentlig 

vann og avløp (inn til Kroksjødammen), men at det ikke skal føres offentlig VA videre innover Kuåsen, 

Elgåsen, Aksjøen eller til Hamarseterhøgda og Åstdalen. Ved sluttbehandling av planen ble det også 

vedtatt at området skal bevares som «godt naturtilpasset hytteområde hvor områdets egenart 

bevares ved begrensinger i bruk av utebelysning og andre utvendige tekniske installasjoner.»  Dette 

foreslås videreført i kommuneplanens arealdel. 

 

Fjellets tålegrense og utbyggingsstrategier  

Ca. 18 % av fjellområdene er bebygd pr i dag. Det synes økonomisk riktig å investere fullt ut i et 

område når det først er tatt i bruk. Det er imidlertid viktig å finne en balanse mellom å være 

arealøkonomisk og å utfordre trivsel, belastning på naturgrunnlag og inngrep i naturlandskapet. 

Desto tettere det blir bygd, desto viktigere er tilgang til både nærfriluftsområder innimellom 

bebyggelsen og de store åpne og ubebygde friluftsområdene, som vi har i dagens situasjon.  

 

Tomtene i Ringsakerfjellet (både festetomter og sjøleiertomter) har tradisjonelt vært ca 1 daa store. 

Dette er ut fra en norm for hva som oppfattes som «den private sone». Fritidsboliger ligger i områder 

som må gi rom for passasje og regulær utmark utenfor ”den mer private sonen”. Utmarksområdene 

rundt fritidsboligen er en del av kjerneopplevelsen for fritidsboligbrukerne. Videre er det av hensyn 

til flerbruk av områdene viktig med romslige korridorer mellom enhetene; både folk og dyr skal 

kunne passere og naturlig flora etc. skal ha bærekraftige arealressurser.  

 

Det siste året har man sett en tendens til at det har blitt planlagt og bygd relativt mange mindre 

fritidsboliger (45-65 m2) og at tomtestørrelsen har blitt redusert fra 1 daa til 0,4-0,5 daa/enhet. 

Grunneierne ser at man ved dette kan tilby sjøleierhytter til en lavere pris og på den måten nå flere 

interessenter. En slik måte å bygge på, vil gi et helt annet inntrykk av byggeområdene enn dagens 

tradisjonelle hytteområder. Fra å være et landskap med bygninger i, til å bli et byggeområde med 

landskap rundt.  En slik måte å bygge på vil bl.a. kreve ivaretakelse av større områder med felles 

grønnstruktur enn hva som har vært vanlig tidligere. I planforslaget åpnes det for et større område i 

skogen sør for vegen til Natrudstilen skianlegg, som kan tilrettelegges for mindre hytter.  

Hyttestørrelser 

Hyttebrukerundersøkelsen (2010) viser at ca halvparten av hyttene som det kom svar fra i 

undersøkelsen er mindre enn 75 m2. I løpet av planprosessen har det ikke kommet innspill om behov 

for å øke maksimal hyttestørrelse. Etter innspill fra grunneierne å dømme, så er det en tvert i mot en 

tilpasning til nye marked med små enheter (BRA 40-65 m2) med alle fasiliteter (VA, strøm og 

vinterbrøyta veg).  

 

Det legges likevel til rette i reviderte bestemmelser for at hyttestørrelsen kan økes opp til maks BRA 

150 m2, gjennom reguleringsplan eller ved enkeltvedtak/dispensasjon. Det ideelle er at utvidelse 
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vurderes for hvert delområde gjennom reguleringsplan jfr plankravet.  Alternativet vil alltid være en  

søknad om dispensasjon fra plankravet  for enkelthytter. 

Den nye ytre grensen for størrelse og omfang forutsetter at tomta er stor nok og at forholdene ellers 

ligger til rette. Det må derfor avklares  at utvidelse ikke  begrenser naboenes utvidelsesmuligheter 

eller allmennhetens interesser eller strider mot klare intensjoner i reguleringsplanen om mindre 

hytter, begrenset antall bygninger eller annet.      

Det antas at det ligger best til rette for å ta i bruk nye øvre rammer for bruksareal i de områdene som 

tidligere var regulert med maksimalt tilltatt bruksareal i hht foregående kommuneplan, mens det bør 

være restriktiv praksis i områder hvor hyttestørrelsen er særskilt vurdering i reguleringsplan.  

Hensikten med å legge til rette for utvidet hyttestørrelsen i fjellet, er for  å tilpasse seg endringene i 

samfunnet, der fritidsbruken har økt og fritidsboligen har blitt et sted hvor familie og venner møtes, 

der behovet for lagringsplass og garasje har økt, mv. Det foreslås derfor lagt til rette for at de som 

ønsker det og der forholdene ligger til rette for det, skal kunne få realisert sitt ønske om større 

fritidsbolig.         

 

Vegen mellom Bleka (Lauvlia- Ljøsheimområdet) til Natrudstilen har siden den ble etablert, kun vært 

åpen for allmenn ferdsel i vinterhalvåret. Det er spilt inn ønske om å åpne vegen for helårsbruk 

begrunnet med at det da vil være mulig å bedre utnytte fasilitetene på begge sider av fjellet. En 

åpning av vegen vil kunne legge press på arealene langs vegen til utbyggingsformål. Det foreslås å 

tillate helårsveg, men andre utbyggingstiltak vil ikke være tillatt.   Det synliggjøres ved at de store, 

ubebygde områdene mellom Ljøsheim – Grunnåsen og Sjusjøen-Natrudstilen blir videreført i 

planforslaget som LNF- område.  

Ny fritidsbebyggelse i fjellet 

Kommuneplanen legger i hovedsak til rette for nye byggeområder og økt fortetting i de skogbevokste 

liene der det allerede er bygd ut teknisk infrastruktur. I tillegg legges det til rette for en begrenset 

fortetting i de mer åpne fjellområdene innenfor Storåsen.  Dette skal begrenses til områder som har 

en viss grad av infrastruktur allerede. Kommuneplanen åpner for utvidelse av byggeområdene i 

Lauvlia, på Ljøsheim og Grunnåsen. Disse utvidelsene betinger utbygging av offentlig vann og avløp. 

Uten slik utvidelse av byggeområdene ser en ikke grunnlag for VA-løsninger. 

  

Østlandsforskning (på oppdrag fra grunneierne) opererer med normalisert eller akseptabel 

utbyggingstetthet på 200 - 320 enheter/km2 for full standard-enheter og 120 - 200 for enkel 

infrastruktur (dvs. ikke tilknytning til offentlig infrastruktur). I planforslaget er dette forenklet til hhv 

300 enheter/km2 og 125 enheter/km2. Det vil imidlertid være ulike forhold i det enkelte område som 

avgjør hva som vil være forsvarlig tetthet, hensynet til natur, kultur og friluftsbruk, hensynet til 

eksisterende hyttebebyggelse, samt grunnforhold, som myr og eventuell annen uegnet grunn. Alle de 

foreslåtte områdene forutsettes tilknyttet offentlig VA, og tettheten vil variere mellom 100 – 300 

enheter pr km2.  
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Fritidsbebyggelse   Areal  Antall enheter Kommentar 
FB2 Grunnåsen 900 Inntil 100 nye 

tomter.  
Totalt 200 tomter 

Utvidelse og fortetting av tidligere 
godkjent areal. 

FB3 Ljøsheim 460 Inntil 50 nye tomter. 
Totalt 100 tomter 

 Fortetting av tidligere godkjent areal. 

FB4 Ljøsheim 400 100 tomter Nytt område  
FB6 Lauvlia  800 200 tomter Nytt område 

FB7 Kroksjølia 1800 Inntil 100 nye 
hyttetomter  

Fortetting og utvidelse i områdets 
ytterkanter. Gjennom nye bestemmelser 
og retningslinjer er det fastsatt at ved 
fortetting skal ny bebyggelse tilpasse seg 
områdets karakter. Løyper og stier 
gjennom området skal sikres tilstrekkelig 
bredde. 

FB8 Heståsmyra 174 Inntil 60 nye 
hyttetomter  

Nytt område i tilknytning til eksisterende 
hyttebebyggelse. Adkomst til området er 
vanskelig, og alternative adkomsttraseer 
må utredes ved regulering.   

FB9 Birkerbeinerbakken   880 Inntil 100 nye 
tomter.   
Totalt 200 tomter. 

 Godkjent byggeområde i gjeldende plan. 
Utvides ved at hele Birkebeinerbakken, 
mot Lillehammer grense i vest, legges inn 
som byggeområde. Utvidelsen omfatter 
300 nye daa. 

FB10 Nybu 1880 Inntil 100 nye tomter 
Totalt 300 tomter.  

Tidligere godkjent byggeområde.  
Fortetting tillates. 

FB11 Fløyta 63 Inntil 25 tomter  Utvidelse av Rømåsenfeltet 
FB13 Svarthaugen vest  125 Inntil 200 tomter 

forutsatt små tomter  
Nytt område med små hytter på små 
tomter (ca 300m2). 

FB15 Svarthaugen sør 135   Inntil 60 tomter,   Nytt område, ordinær tomtestørrelse på 
ca 1 daa. 

FB16 Revhibakkmyra 
v/Danseråsen 

1270 Inntil 50 tomter Nytt område, for utbygging av øko-hytter.  
Konseptet krever stort søkeareal. Krav 
om utarbeidelse av områderegulering. 

    
Sum fritidsbebyggelse 
i fjellområdene 

  1145 nye 
hyttetomter    

 

 
 

Ut i fra byggestatistikk for perioden 2004- 2012, anslås trendene for denne perioden langt på vei å 

kunne videreføres for kommende planperiode (100 fritidsboliger/år).  Det foreslås lagt inn inntil 1145 

nye tomter. Sammen med reserven i gjeldende plan vil det totalt utgjøre en mulighet for utbygging 

av drøyt 2100 nye fritidsboliger.  Dette antallet kan til en viss grad forklares med at det planlegges 

områder med små tomter som kan bebygges tett (Natrudstilen), samt at det for en del av områdene 

hefter en rekkefølgebestemmelse med krav om utbygging av VA og krav om at tidligere godkjente 

områder bygges ut før nye arealer kan tas i bruk. Dette gjelder for områdene Lauvlia, Ljøsheim og 
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Grunnåsen, som har ligget inne i to kommuneplanperioder uten at utbygging har blitt realisert. Når 

disse områdene foreslås utvidet og fortettet er det for å sikre tilstrekkelig utbyggingsareal og 

derigjennom sikkerhet for økonomisk dekning av de svært store investeringene som kreves  

utbygging i områdene. Foreslåtte utbygging ligger godt innenfor kapasitet i VA-ledning.   

 

Trafikkøkning som følge av økt utbygging  

Økt bruk og aktivitet i Ringsakerfjellet vil øke trafikkbelastningen på både tilførselsvegene og internt i 

hytteområdene. Det er nærmere redegjort for dette i samlet konsekvensutredningen for 

Ringsakerfjellet. Dette vil medføre økt behov for vedlikehold og flere trafikksikkerhetstiltak langs 

fylkesvegene mellom E6 og hytteområdene. Trafikksikkerhetstiltak (reduserte fartsgrenser og andre 

fartsreduserende tiltak) bør prioriteres der vegene går gjennom byer og tettsteder (Moelv, Næroset, 

Åsmarka og Mesnali ). I tillegg er det behov for å bygge gang- og sykkelveg mellom Mesnali og 

Storåstoppen, her er flere delstrekninger under planlegging for utbygging.  

 

Det er viktig å sørge for gode turveg- og skiløypeforbindelser internt i hytteområdene og mellom 

områdene for å minimere behovet for å bruke bil. Se også neste punkt der dette forholdet er 

nærmere utdypet.   

 

Tilrettelegging for friluftsaktiviteter i Ringsakerfjellet    

Gode turstier og skiløyper er av fjellområdenes viktigste attraksjoner. Det å sikre stier og skiløyper 

mot nedbygging er særdeles viktig. I de sentrale områdene på Sjusjøen og i Natrudstilen hvor 

byggeområdene fortettes og utvides, utfordres grøntkorridorene/skiløypekorridorene av utbygging 

og veganlegg.  Ved vinterbrøyting av veger blir skiløypene brutt. Det oppstår faresituasjoner når 

skiløpere krysser bilveg, og generelt oppleves det også som en irritasjon for skiløperen.   For å sette 

fokus på dette ved regulering og utbygging av områdene, er det tatt inn en ny bestemmelse om at 

det ved fortetting og utvidelser, skal sikres nødvendige korridorer for turveger/stier og skiløyper, 

med anbefalt bredde på korridorene.  For hovedskiløypene bør det sikres planskilt kryssing mellom 

skiløype og hovedveger (f.eks. fylkesveger og større samleveger i hytteområdene).  

  

Etablering av nye ski- og sykkelløyper i fjellet er stadig aktuelt. Dette foregår i hovedsak innenfor LNF-

områdene, men omtales også her siden det er en del av utvikling i Ringsakerfjellet.  Mange slike tiltak 

innebærer maskinelle inngrep i naturlig terreng/LNF-områder som ikke inngår i reguleringsplaner. 

Planforslaget inneholder retningslinjer for hvilke typer tiltak som krever behandling og hvordan slike 

tiltak skal behandles.  Det synes ikke som hensiktsmessig å regulere alle traseer, men det er 

avgjørende at nye traseer vurderes nøye i forhold til natur, kultur og friluftsinteresser for å unngå 

konflikter.    

 

Sonen mellom fjellet og bygda (Mesnali) 

I prosessen med revisjon av kommuneplanen, har det ikke kommet innspill som ønsker å åpne for at 

bygda og fjellet skal bygges sammen. Ringsaker almenning har spilt inn utvidelse av næringsområdet 

ved Benstigen/Infosenteret, samt en utvidelse av byggeområdet langs Benstigvegen (vegen inn til 
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skianlegget). Det legges vekt på at disse områdene skal gis god skjerming mot fylkesvegen og at det 

fremdeles skal være ei klar avgrensning mellom bebyggelsen i bygda og fjellet. 

 

Det har kommet innspill fra Veldre almenning om utbygging i skogsområdene mellom bygda og 

fjellet. Veldre almenning sine planer innebærer etablering av en «økofritidslandsby» etter en modell 

der fritidsboliger bygges med utvalgte fellesfunksjoner og med mål om at det økologiske fotavtrykket 

minimeres. Fritidsbebyggelse i skogsområdene er nytt konsept som man ønsker å tillate kun i 

begrenset grad. Det er foreslått å legge inn et mindre areal med tilknytning til fast bosetting og 

etablert infrastruktur. 

 

Fritidsbebyggelse i kommunen for øvrig   

Det er fire regulerte hytteområder langs Mjøsa; Kvitsand, Finsandvika, Vinju og Jessnes. Jessnes er 

det eneste området som er ferdig utbygd med en blanding av helårs- og fritidsbebyggelse. Med en 

kapasitet på inntil 250-300 regulerte enheter/tomter langs Mjøsa, anses behovet for ytterligere 

områder for fritidsbebyggelse i strandsona å være begrenset. Det finnes i tillegg mindre områder 

med eldre, uregulert fritidsbebyggelse både langs Mjøsa og de andre større vassdragene i 

kommunen. Allmennhetens muligheter for adkomst til og ferdsel i/langs strandsona er godt i varetatt 

i de regulerte hytteområdene ved tilrettelegging med stier, badeplasser, fellesbrygger, båthavner, 

parkeringsmuligheter mv.  

 

Det ble ved forrige kommuneplanrevisjon åpnet for at innspilte hytteområde ved Kise kunne tas opp 

til regulering i påvente av og under forutsetning av at det ikke var i strid med føringer gitt i regionalt 

fellesprosjekt for strandsonen for Mjøsa. Området er tatt opp til ny vurdering i kommuneplanen, 

men foreslås ikke tatt inn i planen av hensyn til at området er svært eksponert og ligger i et helhetlig 

og lite berørt landbruks- og kulturlandskapsområde, hvor det vurderes uheldig å åpne for 

fritidsbebyggelse. Det ble derimot anbefalt et nytt område for utbygging av fritidsbebyggelse på 

Tangnesodden, men etter innsigelse fra Fylkesmannen ble området tatt ut av planen.  Det vises også 

til området BA3 Mengshol brygge, der det ved det gamle ferjeleiet tillates utviklet et strandsted med 

utbygging av boliger og fritidsboliger.   

 

Fast bosetting i områder med fritidsbebyggelse 

Tema er belyst innledningsvis i kap 2 og omtales ikke nærmere her. Det gis i bestemmelse 2.3 

tillatelse til bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig på gitte vilkår.  

 

4.5 Sentrum og bybebyggelse 

 

Bakgrunn og målsetting  

Siden siste revisjon av kommuneplanens arealdel har Brumunddal og Moelv fått bystatus. Ved 

revisjon av kommuneplanens arealdel er målet at kommuneplanens arealdel skal støtte vedtaket om 

bystatus og forøvrig avspeile senterstruktur slik det er beskrevet i SMAT 2009 med kommune-, 

kommunedel- og lokalsentra.   
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I tillegg til senterstruktur jfr SMAT, er nærbutikk og nærservice tatt inn etter idé fra regionalplan for 

Jæren. Hensikten med nærbutikk og nærservice er økt identitet og tilhørighet i nærområdet. I 

Ringsaker er det til dels store avstander og det er også aktuelt å tenke begrensning av behov for 

bilkjøring for daglige gjøremål.  Nærbutikk/nærservice skal være knyttet til lokalt bomiljø og det skal 

ikke etableres dersom det kan konkurrere med etablerte sentra. Nærbutikk er definert som handel 

med hovedvekt på mat og drikke. Nærservice er tjenesteyting i mindre virksomheter og selvstendige 

enheter, f. eks. kafe, frisør, bakeri og blomster. Turistsenter er også tatt inn for å avspeile 

fylkesmannens avgjørelser om typiske turiststeder og synliggjøre helheten i kommunens 

tettstedstruktur. 

 

Bybebyggelse er et nytt begrep i kommuneplan for Ringsaker. Dette er i hovedsak områder nær 

Brumunddal og Moelv sentrum, nær hovedveger/hovedinnfartsårer som bør utvikles til blandet 

formål som støtter opp om sentrum.  Det viktigste skillet mellom bybebyggelse og sentrumsformål er 

at bybebyggelse har begrensninger i detaljhandel med utvalgsvarer. Dvs at bare detaljvarehandel 

med plasskrevende varer er tillatt i disse områdene. Annen detaljhandel er forbeholdt 

sentrumsområder. Se bestemmelser og retningslinjer for bybebyggelse, pkt. 2.5. Videre stiller pkt. 

1.1 krav om at det skal vurderes utarbeidet områdereguleringsplan for flere av områdene vist som 

bybebyggelse. Områder for bybebyggelser er typisk omformingsområder som vil få en utvikling over 

tid, og hvor også eksisterende virksomheter må sikres rammer for fortsatt utvikling, selv om det på 

kort sikt vil kunne stride med framtidig ønske om bybebyggelse.     

 

Byutvikling i Brumunddal 

Brumunddal er kommunesenter, har godt kollektivtilbud og skal utvikles for service, arbeidsplasser 

og som bosted.  Målet er økt antall boliger og arbeidsplasser og fortetting i og nær sentrum og 

dempet fokus på vekst i ytterkantene.  

 

For å sikre optimal utnyttelse av sentrale områder i Brumunddal er det viktig at potensialet for 

arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter i områdene nær Brumunddal sentrum utnyttes. 

Områdene nær Brumunddal stasjon og langs FV84 er viktige utviklings- og omformingsområder på 

grunn av eksisterende kollektivtilbud og framtidig utvikling med økt frekvens på togtilbud på 

Dovrebanen og busstilbud i regionen.  Brumunddal stasjon skal utvikles som kollektivknutepunkt og 

framtidig byknutepunkt med forbindelse mellom Globusområdet og sentrum.  

 

Hensynet til verneverdige bygningsmiljøer er viktig premiss for utvikling i nedre del av sentrum. 

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum sikrer et generelt utgangspunkt for vern og tillater 

fortetting uten ny reguleringsplan. Enkeltprosjekter med større byggehøyder og høyere utnyttelse 

kan likevel vurderes i reguleringsplanforslag. Forutsetningen er at prosjektet er godt illustrert og at 

hensynet til verneverdiene er ivaretatt.   

 

Hovedgatenettet i Brumunddal må styrkes. Ny ringveg er ønsket for å sikre et fleksibelt vegsystem 

gjennom Brumunddal og gode forbindelser mellom bydelene.  En har imidlertid ikke godt nok 
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trafikkgrunnlag for å vurdere effekten av en forlengelse av Kirkevegen vestover med tilslutning til ny 

rundkjøring i Ringsakervegen som etter utbygging av E6 vil være ny hovedadkomst til byen. 

Forlengelse av Kirkevegen vises derfor ikke i planen.  Det er i gjeldende plan vist bru over Brumunda 

med tilknytning til Kirkevegen. Forbindelsen videreføres. Kirkevegen forlenges mot øst ved at en ny 

vegforbindelse legges ned til ny rundkjøring i Furnesvegen x Mørkvedvegen x Thore Bjerkes veg.  

Thore Bjerkes veg bør utvikles som hovedatkomst til sentrum syd /Brumunddal stasjon.  

 

Områdene mellom Brumunddal sentrum og E6 (Globusområdet og Granerudjordet) ligger innen 500 

m gangavstand fra stasjonen. Områdene bør tilrettelegges for virksomheter som utnytter /har nytte 

av kort avstand til kollektivtransport.  Gangforbindelse til sentrum er mangelfulle foreløpig, men 

omforming av enkelteiendommer bør likevel tillates og tilskyndes for å bygge opp om og utnytte 

framtidig byutviklingspotensiale. Høy grad av utnytting forutsettes. Byggehøyder på 4-5 etasjer kan 

vurderes. Omforming må skje i samspill med eksisterende virksomheter. Kommunen vil basere 

utviklingsarbeidet på at det blir en lang periode der flere eksisterende virksomheter skal 

opprettholdes side om side med ny virksomhet.  

 

I Globusområdet bør arealer langs Brumunda utvikles som friområder/park.  Det er aktuelt å vurdere 

boliger som ledd i langsiktig byutvikling forutsatt at det er mulig å skjerme mot trafikkstøy.  

 

Strandområdene langs Mjøsa er viktige rekreasjonsområder. Barrieren mellom sentrum og Mjøsa må 

dempes. Strandområdene skal knyttes tettere til Brumunddal med sammenhengende turveg fra 

Verven til Botsenden. Utvikling av variert tilbud i strandsonen og arealbruk i områdene mellom 

sentrum og Mjøsa er viktig. Hotell eller annet servicetilbud tillates i strandsonen for å sikre aktivitet i 

området året rundt.  I tillegg til planlagte turvegforbindelser mellom strandområdene og Brumunddal 

sentrum, skal det etableres turvegforbindelsen mellom Fv 84 og Mjøsa gjennom framtidige 

virksomhetsområder i Strand og Pellerviken for å sikre varierte turmuligheter og god tilgang til alle 

deler av strandsonen.  

 

Byutvikling i Moelv 

Moelv har en sentral beliggenhet i Mjøsregionen, har et godt kollektivtilbud og skal utvikles for 

service, arbeidsplasser og som bosted. Målet er økt antall boliger og arbeidsplasser og fortetting i og 

nær sentrum.   

 

Moelv bysentrum er vokst fram på grunnlag av den opprinnelige stasjonsbyplanen, og har på tross av 

sin beskjedne størrelse oppnådd et ganske urbant preg.  Bebyggelsen er variert og danner definerte 

gaterom og plasser. Det er nylig opparbeidet ny rundkjøring og miljøgate, og anlagt nytt gatetun nær 

stasjonen. Stasjonsområdet er rustet opp av Jernbaneverket, med blant annet universelt utformet 

undergang til spor 2 og nye parkeringsområder.  Nye byggeprosjekter i Storgata er i ferd med å 

komplettere byplanen.  

 



52 

 

En videre urban utvikling kan oppnås med utvikling av flere gode møtesteder og oppholdsarealer, 

blant annet utvikling av parkmiljø; et enda bredere vare- og tjenestetilbud (vinmonopol, hotell) og en 

økt utbygging av boliger som kan egne seg for barnefamilier.  

 

Når det gjelder areal for næringsvirksomhet, er det en viss reserve i områder som ligger inne i 

gjeldende kommuneplan både langs Moelva og ovenfor Evjuvika/ E6.  Flere av disse er bare delvis 

utnyttet. Det vil også bli utviklingsarealer i Sanna/E6-området. Industriområdet mellom 

Industrivegen og jernbanestasjonen inneholder også ubebygde arealer som bør kunne gis en 

forholdsvis høy utnyttelse med bakgrunn i arealenes sentrale beliggenhet, i tillegg til at dagens 

næringslokaler/ -arealer på området kan bli konvertert til enda lønnsommere virksomhet. Området 

mellom E6 og sentrum på vestsiden av fv. 213 (Storgata) er et annet næringsområdet som har 

utviklingsmuligheter, og sentral beliggenhet. Området er relativt dårlig utnyttet, og utnyttelsesgrad 

og byggehøyder skal vurderes økt.  

 

Hovedvegnettet gjennom Moelv må styrkes på sikt. Hovedforbindelsen inn til Moelv, fv. 213 Storgata 

har så stor trafikkmengde at avlastning må vurderes om det ikke skal bli betydelige forsinkelser på 

veinettet. Dagens vegløsning er dessuten svært sårbar, da alternative omkjøringsveger nesten ikke 

finnes. I forbindelse med utvidelse av E6 til 4 felt blir det bygd ny rundkjøring i krysset E6 – Storgata 

og det etableres ny Mjøsbru til erstatning for dagens. Blir det søndre alternativet for bruløsning valgt 

gir dette mulighet for ny lokalveg inn til Moelv fra rundkjøringen på E6, via ny Kastbakkveg under E6, 

gjennom Puttentunnelen og ny forbindelse som knytter seg til dagens Industriveg. Ved valg av det 

nordre alternativet for bru vil det være krevende å få til en ny forbindelse, med blant annet nytt løp 

gjennom Puttentunnelløpet. I nord foreslås Industrivegen forlenget langs Mjøsa, 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. Denne vegforbindelsen vil danne en avgrensning av byen mot 

landbruksområdene i nord sammen med Ringslia.  

 

Fv. 213 Storgata med gangvegen fra E6 har en lav estetisk standard og har behov for opprustning. 

Dette er velkomsten til Moelv for alle som kommer sørfra. Strekningen vil i tillegg bli skoleveg når ny 

Moelv skole åpner ved Mo gård. 

 

Strandområdene langs Mjøsa er viktige rekreasjonsområder sammen med Fjølstadmarka, Fossmarka 

og Steinsodden naturreservat. Viktige turveger og forbindelser fra sentrum og boligområdene ut til 

friområdene er sikret i planen. Se nærmere beskrivelse av dette i kapitel om grønnstruktur og 

lekeplasser.  

 
Universell utforming i byene 

For sentrale områder i Brumunddal og Moelv, ligger terrengforholdene godt til rette for 

tilgjengelighet i uteområder og offentlige arealer. Samtidig er det bratte områder i og rundt 

Brumunddal og Moelv.  Av hensyn til jordvern, er det behov for å utnytte også bratte områder til 

utbygging, noe som kan utfordre tilgjengelighet og stigningsforhold. Ved planavklaring eller 

regulering av områder for boligbygging i bratte områder, vil det være nødvendig å vurderes om TEK 
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10, § 8 om uteanlegg og plassering av bygninger skal gjelde fullt ut, eller om det nødvendig å 

akseptere avvik for å utnytte arealressursene i by- og tettstedsutvikling.  

 

Økt andel boliger ved fortetting i sentrale deler av byene Moelv og Brumunddal vil føre til økt andel 

boliger i områder nær service og tjenestetilbud, kollektivtransport etc. Fortetting bør derfor være et 

mål i seg selv også av hensyn til universell utforming.  For å øke andelen tilgjengelige boliger bør det i 

og nær sentrumsområdene i Brumunddal og Moelv, så langt det er mulig med hensyn til tilpasning til 

omgivelser, tilrettelegges for boligbygg i tre etasjer, for å få utbyggingsprosjekt med heis.  Dette kan 

også vurderes i lokalsentra og på eventuelle andre steder med servicetilbud og tilfredsstillende 

kollektivdekning.  

 

Kommunens målsetting er at sentrale by- og tettstedsområder skal ha fokus sammen med utvalgte 

frilufts- og friområder. I Brumunddal sentrum planlegges det lekeplass i Bruparken med universell 

utforming som skal opparbeides i 2014. På Sjusjøen er det under utbygging en tursti rundt vannet 

med universell utforming.   I tillegg bør kommunen i planperioden ta sikte på å utvikle en universelt 

utformet lekeplass også sentralt i Moelv, samt en badeplass med universell utforming og 

bademulighet tilrettelagt for rullestolbrukere.  

 

Nye sentrumsområder/bybebyggelse 

Sentrumsnære områder i både Brumunddal og Moelv som pr i dag har blandet arealbruk er vist 

omdisponert til bybebyggelse. Dette gjelder Globus-området, Buttekvernmyra som ligger langs 

Furnesvegen, sør for sentrum samt Granrud-jordet (AB1), Strand (AB2) og Stela i Brumunddal. De tre 

sistnevnte områdene er i hovedsak ubebygde områder, og vises som framtidige byggeområder. I 

Moelv er Storgata med sidearealer sør og Storgata nord på sørsiden av fv 213 vist som bybebyggelse.  

Områder for sentrumsformål og bybebyggelse er ikke konsekvensutredet, da dette er tidligere 

godkjente byggeområder som har fått endret formål, med den hensikt å legge til rette for en mer 

konsentrert og framtidsrettet bybebyggelse.  

  

Lokalsenter, turiststeder og nærservice  

I de øvrige små tettsteder og bygdesentre er areal for sentrumsformål videreført og i noen grad 

justert (utvidet/redusert). Det er ikke sikkert at sentrumsområdene ligger riktig lokalisert og 

avgrenset i planen i forhold til framtidig ønsket utvikling. Om andre arealer i tettstedene/ 

bygdesentrene vurderes bedre egnet, kan dette avklares gjennom reguleringsplan der 

medvirkningsprosesser i lokalmiljøet kan legges til grunn, jfr. bestemmelser og retningslinjer pkt. 1.5.  

 

4.6 Tjenesteyting, forretninger og næringsbebyggelse 

 

I revisjon av kommuneplanens arealdel har overgangen fra PBL 1985 til PBL 2008 vært en utfordring i 

forhold til tidligere ervervsområder. Den nye loven forutsetter at tidligere ervervsområder fordeles 

på kategoriene forretning, tjenesteyting, fritids- og turistformål og næringsbebyggelse. I de fleste 

områder er det reguleringsplaner som legger opp til en blanding av næring og handel, og skillet 
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mellom de ulike kategoriene er ikke tydelig.  Det blir derfor viktig å opprettholde forutsigbarhet for 

grunneier og brukere av disse arealene med hensyn til rettigheter og muligheter som fulgte av 

ervervsområder i kommuneplanens arealdel 2006-2018 og gjeldende reguleringsplaner. Dette er 

nærmere presisert i bestemmelsene og retningslinjene. 

 

Forretninger  

Som en direkte konsekvens av at Brumunddal og Moelv har fått bystatus, foreslås sentrumsområdet 

på Rudshøgda tatt ut av planen og erstattet med formålene forretning og næringsbebyggelse.  Dette 

er et ledd i å fremme Brumunddal og Moelv som kommune- og kommunedelsenter (jfr SMAT 2009) 

og at disse to byene skal være ledende på handel i kommunen.  Rudshøgda skal fortsatt være et 

attraktivt næringsområde og handelssted for næringslivet. Handel med privathusholdninger som 

viktigste sluttbruker bør i større grad legges til etablerte sentra i kommunen.    

 

Erfaringen i siste planperiode tilsier at Rudshøgda ikke er den mest attraktive lokalisering for regional 

handel. De store handelsaktørene for privathusholdninger ønsker lokalisering nær regionsenter i 

Hamar. Ikea sitt vedtak om etablering bekrefter dette. Markedets etterspørsel harmonerer med 

ønsket utvikling i fylkesdelplan for SMAT 2009. Hamar kommune og Ringsaker kommune har vurdert 

nye forretningsarealer i en egen utredning i 2012/2013. Utredningen anbefaler nye forretnings-

arealer mellom Nydal og Hamar. Det foreslås derfor nye forretningsarealer for detaljhandel med 

plasskrevende varer i Furnes, i området mellom Nydal og Hamar.  Dette området er sentralt i 

regionen, lett tilgjengelig fra E6 og fv84, ligger nær de største befolkningskonsentrasjonene i 

regionen og har kollektivdekning med stort potensial for forbedringer.   

 

I tillegg er eksisterende ervervsområder i Nydal (Krokstadskogen/Bilbyen, Nydal Øst IKEA, Volmax og 

Øvermarka) foreslått vist som forretningsområder i arealdelen. Disse områdene har god og 

tilgjengelig beliggenhet og gjeldende reguleringsplaner tillater detaljhandel med plasskrevende varer. 

Valg av forretningsformål i kommuneplanens arealdel skal tydeliggjøre muligheten for økt utnyttelse 

av eksisterende ervervsområder.   

 

Nye forretningsområder Areal 
(daa) 

Type utbygging, 
tetthet 

Kommentar 

F1 Arnkvern – Engeløkka, 
Furnes 

217 Handel med 
plasskrevende 
varer   

Sentralt beliggende område mellom E6 
og FV84. Forutsetter høy utnytting ved 
omdisponering av dyrka mark 

F2 Nydal 152 Handel med 
plasskrevende 
varer 

Sentralt beliggende areal v/E6 i Nydal. 
Skogsområde. Forutsetter høy 
utnytting.  

 

Næringsbebyggelse 

Ringsaker kommune har store arealer som er planavklart for erverv. Kommunen mener at dette er 

helt nødvendig for å ha beredskap og mulighet til å tilby arealer til interessante 

virksomhetsetableringer.  Det holder ikke å ha “nok arealer”, det må være valgmuligheter. 
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Pellerviken og Dæhli ble planavklart i kommuneplanens arealdel i 2006-2010. Dette er et areal som 

foreløpig er forbeholdt mulig store strategiske etableringer.   Området vises som næringsareal i 

planen, men dette bør ikke utelukke andre typer etableringer som tjenesteyting e.l. dersom dette er 

riktig lokalisering.  Utviklingen på andre næringsområder, spesielt Rudshøgda må tillegges vekt.  

 

  Nye næringsområder Areal 
(daa) 

Kommentar 

N3 Ånnerud, Brumunddal 37 Området er dyrka mark, men inneklemt og avgrenset 
av bebyggelse og Fagerlundvegen.  

N11 Buvika, Næroset 114 Utvidelse av eksisterende areal. Virksomhet i samsvar 
med gjeldende arealbruk på vest-siden av fv. Arealet 
øst ønskes tilrettelagt for ny stor næringsetablering i 
sambruk med sagbrukets virksomhet.  
Trafikksikkerhetstiltak må vurderes ved regulering. 

N12, Tømmermyra, 
Brøttum  

8 Eksisterende idrettsanlegg ved fv 213. Tillater 
omdisponering av deler av arealet til næringsformål, 
forutsatt at idrettsanlegget avsluttes og reetableres i 
Brøttum sentrum. 

N13 Natrudstilen  80 Område for etablering av verksted og lager for drift av 
hytteområdet. Fjernvarmeanlegg mv. for drift av nytt 
område med «småhytter» . 

N14 Sjusjøstallen  57 (utv) 

133 (tot) 

Tillater utvidelse av tidligere godkjent næringsareal. 

Bestemmelse angir nærmere bruk av området – 

anlegg for fornøyelses-, opplevelses- og 

aktivitetstilbud som bygger opp under Sjusjøen som 

sentrum for fritids- og friluftsaktiviteter.  Området kan 

også vurderes benyttet til konsentrert 

fritidsbebyggelse.     

 

Kommunale behov – tjenesteyting   

Det offentlig og private tjenestetilbudet er en viktig faktor for å skape gode lokalsamfunn. Det er 

derfor satt av areal til kommunalteknisk anlegg, utvidelse av bo- og aktivitetssenter, skoleanlegg og 

nye barnehager der det er vurdert å være behov for det. Dette er områder som i all hovedsak ligger 

lokalisert i sentrumsområdene.  

 

 
 

Areal 
(Daa) 

Kommentar 

T1 Furnes ungdomsskole, Nydal 
 

21 Utvidelsesareal for skole og idrettsanlegg . Konflikt 
med dyrka mark. Utbygging av stor samfunnsmessig 
betydning. 

T2 Mørkved skole, Brumunddal 
 

34 Utvidelsesareal for Mørkved skole og for etablering 
av ny barnehage. Forutsetter omdisponering av 
landbruksareal. Er en naturlig utvidelse av 
tettstedet. Adkomst og tiltak på vegnettet må 
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vurderes ved regulering.   

T8 Næroset 3 Nytt høydebasseng for vann 

T9 Moelv renseanlegg 2 Utvidelse Moelv renseanlegg 

T10 Vea, Moelv 
 

8 Utvidelse Vea fagskole, for videre utbygging og 
utvikling av anlegget og skolevirksomheten. 

T11 Ringsaker kirke 
 

9 Utvidelse Ringsaker kirkegård, på dyrka mark. 
Arealet er avgrenset av veg.  

T12 Brøttum barnehage 8 Område tidligere godkjent som boligområde. Behov 
for ny barnehagetomt på Brøttum har ført til 
omdisponering av tomta.     

 

4.7 Fritids- og turistformål 

 

I planen er hoteller, camping, utleiehytter og leiligheter som drives på kommersielt vist som fritids- 

og turistformål. I gjeldende plan var områdene vist som ervervsområder. Områdene Panorama, 

Fjellblikk, Sjusjøen Fjellstue er ombygd fra hoteller til leiligheter i privat eie og er således endret fra 

ervervsformål til fritidsbebyggelse.  

 

Næra camping, på nordsiden av Næra var foreslått som nytt campingområde. Området ble tatt ut 

under sluttbehandling av planen.  

 

4.8 Idrettsanlegg 

 

Idrettslaget på Brøttum ønsker å flytte fotballanlegget inn til sentrum. Pr i da har de en dårlig løsning 

på Tømmermyra, som er myrlendt og ligger 1,5 km fra sentrum, langs trafikkert veg, hvor det ikke er 

g/s-veg.  Det er behov for å oppgradere anlegget, men idrettslaget er lite interessert i å investere i et 

lite framtidsrettet anlegg.  Det er hensiktsmessig å anlegge fotballbane på tilnærmet flatt areal, for å 

unngå omfattende og kostnadskrevende terrenginngrep og masseforflytning. 

 

I arbeidet med kommuneplanens arealdel, skal en i et langsiktig perspektiv legge grunnlaget for en 

god tettstedsutvikling på Brøttum.  Det er vurdert hva som kan styrke Brøttum som tettsted, og 

hvilke arealer som er best egnet til hvilken bruk. Lokalisering av et idrettsanlegg i nærhet av skole, 

barnehage og boligområder vil være en framtidsrettet god løsning som gir barn og unge en trygg 

adkomst og som vil gi mulighet for sambruk av arealer. Det vil kunne bidra til økt aktivitet hos barn 

og unge, mindre behov for foreldrekjøring til og fra aktivitet. En lokalisering av idrettsanlegget i 

sentrum vil være positivt for tettstedet Brøttum og bidra til økt attraktivitet. 

 

Brøttum ligger i sin helhet i et hellende og relativt bratt terreng. Egnet areal for etablering av nytt 

fotballanlegg er derfor svært begrenset. Den mest aktuelle tomta på Brøttum, 422/19 er gjennom 

tidligere utredning funnet svært godt egnet for barnehageutbygging. Det er en flat tomt med gode 
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adkomstmuligheter, har nærhet til skole og boligområder og har gode natur- og friluftsområder i 

nabolaget, herunder skiløyper og gapahuk. Arealene nord og vest for aktuelle tomt, gnr/bnr 413/1 

vurderes også egnet til anleggelse av fotballbane. Arealet er dyrka mark og del av et større godt 

arrondert jorde.  Grunneier er positiv til omdisponering. En bør kunne akseptere omdisponere av 

dyrka mark til offentlig formål og idrettsanlegg lokalisert sentrumsnært. Nytt idrettsanlegg bør ved 

regulering ses sammen med barnehageutbygging slik at en kan finne en helhetlig god løsning, hvor 

det legges til rette for sambruk av parkeringsplasser og evt andre fellesområder.   

 

Nytt område  Areal (daa) Kommentar 

I1 Brøttum 22 Består av to parseller dyrka mark. Utover dette 

ingen negative konsekvenser. Stor 

samfunnsmessig nytte. Bør ved regulering ses 

sammen med barnehage, T12 for å vurdere 

muligheter for sambruk.     

I2 Bøverlund  100 Tidligere grustak benyttes til Rallybane og 

øvelseskjøring med snøscooter i regi av Røde kors 

og Norsk folkehjelp. Kombinert bruk – skytebane.   

 

4.9 Råstoffutvinning 

 

Råstoffutvinning - mineralforvaltning  

I gjeldende kommuneplan er det angitt 28 områder for råstoffutvinning, der 13 mindre lokaliteter 

ligger i fjellområdet. De øvrige 15 er spredt i kommunen for øvrig. Produksjonen er avsluttet eller er i 

avslutningsfase i flere av disse. Det er i tillegg regulert 2 nye områder for masseuttak (Rudshøgda 

massetak og Tandeskogen pukkverk) som ikke ligger inne i kommuneplanen. Det er gjort en 

oppdatering av plankartet for disse områdene.   

 

Det tas ikke inn nye områder for råstoffutvinning i kommuneplanen. Kommunen mener det er behov 

for grundigere vurderinger av områder for massetak, enn det en har mulighet til å gjøre gjennom en 

kommuneplanprosess.  Det gis derimot i bestemmelsene en åpning for at dersom områder for 

råstoffutvinning er av god beskaffenhet, kan nye områder tas opp til vurdering i en 

reguleringsprosess. Det vil da være krav til konsekvensutredning etter pbl § 4-1.  Dersom det ikke er 

vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn kan massetak godkjennes ved reguleringsplan uten 

forutgående avklaring på kommuneplannivå. Det er utarbeidet planprogram for Tveter massetak og 

Bangsberget massetak, uten at disse planene er ført videre til regulering. Disse områdene er ikke tatt 

inn i kommuneplanen, heller ikke andre forslag som har kommet inn som innspill ved revisjonen.    

 

Massebehov i planperioden 

Regionalt står en foran store utbyggingsprosjekter innenfor veg og jernbane i tillegg til øvrig  

utbygging av bla. bolig, næring og offentlig bebyggelse. Gjennomsnittlig forbruk av stein, pukk, grus 

og sand pr innbygger er i Norge anslått til ca 12 tonn pr år.  Vegvesenet har ved flere anledninger 
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oppfordret kommunene i regionen til å legge til rette for uttak av masser gjennom å vise positiv 

holdning til private forslagsstillere, og ta områder opp til vurdering og regulering.  En har på 

bakgrunn av naturressursdata en grov oversikt over hvor ressursene er lokalisert. Kvaliteten vil 

variere fra område til område og innenfor samme område. Transportavstand er avgjørende for 

kostnader/pris, derfor er lokalisering av massetak i nærheten av utbyggingsstedet av stor betydning.   

I Ringsaker er det tre godkjente uttaksområder mellom Rudshøgda og Moelv. Egnede forekomster 

finnes også i områdene rundt Brumunddal over Bangsberget til Nes.  Pr i dag er Prestseter massetak, 

nær Nybygda et godkjent uttaksområde, men med utfordringer knyttet til transport av massene 

langs Nordåsvegen og gjennom Brumunddal sentrum.  Situasjonen knyttet til massetak og uttak av 

masser anbefales ut i fra dette tatt opp til grundig vurdering i egen sak.         

 

4.10 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

  
Statens vegvesen har i tett samarbeid med kommunen utarbeidet kommunedelplan for kryssing av 

Mjøsa og reguleringsplaner for utbygging av 4-felts E6 gjennom Ringsaker. Planene er vedtatt/under 

behandling og arealbruk avklart gjennom disse prosessene er lagt til grunn og innarbeidet i 

kommuneplanen. Planene viser kryssløsninger, brualternativer, støysoner, byggegrense langs vegen, 

konsekvenser for eksisterende arealbruk langs traseen mv. Vurdering av muligheter, konsekvenser og 

tilpasninger for tilgrensende arealer er vurdert ved denne revisjon av kommuneplanen.  

E6 og konsekvenser av utbyggingen 

Gjennom Furnes bidrar allerede E6 til vekst og utvikling, noe som vil bli ytterligere forsterket ved 

utvidelse til fire felt. Etablering av IKEA i Nydal i 2014 ville trolig ikke skjedd uten en slik 

hovedferdselsåre. Det synes derfor fornuftig at en legger ytterligere til rette for næringsutvikling i 

Nydal. Denne muligheten må tas vare på og utnyttes.  

 

For Brumunddal vil bygging av firefelts E6 ha stor betydning, men også lokalveinettet i og rundt byen 

rustes opp. Dette gjelder bl.a. Strandsagvegen som ny hovedinnfartsveg, Nils Amblisveg som får 

miljøgatepreg, fv. 212 som forlenges fra Neskrysset til nytt hovedkryss på E6 og en ny rundkjøring 

ved fv. 84/fv. 60. Nytt kryss på E6 ved Bergshøgda nevnes også. Nevnte tiltak vil alle bidra til en 

forbedret trafikkavvikling i Brumunddal, noe som er nødvendig ikke minst fordi miljøgata gjennom 

sentrum allerede i dag har utfordringer knyttet til kapasiteten (ÅDT ca. 9500). Utbedringene vil føre 

til at Brumunddal som by kan utvikle seg i raskere tempo. Rask utpåkjøring til E6 for tungtransport 

nord i byen og utpåkjøring til E6 via Bergshøgdakrysset vil avlaste sentrum betydelig for trafikk og 

virke positivt for bymiljøet.  

 

Tiltakene nevnt over er likevel ikke en tilstrekkelig utbedring av infrastrukturen for trafikkavviklingen 

i Brumunddal. Andre tiltak som utbedring av bl.a. Strandvegen, Brennerivegen, Thore Bjerkes veg og 

forlengelse av Kirkegata over Brumunda til en ringveg, er alle kommunale veger som en må prioritere 

å heve standarden på.   
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E6- prosjektet vil også bidra til at forbindelseslinjene under E6 til Mjøsstranda forbedres og 

strandsonen mot Mjøsa får en betydelig kvalitetsheving. Kommunen må her selv bidra med bl.a. 

flytting av driftsstasjonen på Stela og opparbeiding av Strandsagtomta. 

 

På Rudshøgda vil E6-prosjektet bidra til at infrastrukturen særlig på vestsiden bedres. Dette vil føre til 

bedre adkomstmuligheter for næringslivet på begge sider av E6, i tillegg til betydningen det vil ha for 

adkomsten til bl.a. det nye Prøysenhuset. 

 

I Moelv vil ny rundkjøring bidra til bedret trafikkavvikling i og rundt Moelv. Ny Kastbakkveg på 

vestsiden av rundkjøringen vil bl.a. få følgende funksjon: 

- Avlaste fv. 213 (ÅDT ca. 11000) 

- være adkomstveg til framtidige byggeområder mellom Mjøsa og E6, og for næringsområdet 

inkl. Strand Brænderi øst for E6 

- hovedadkomstveg til evt.hovedsykehus i Moskogen  

- lokalveg for deler av befolkningen i søndre del av Moelv  

 

Ny Mjøsbru bør framstå som signalbyggverk som bindeledd mellom Hedmark og Oppland.  

Heving av standarden på fv. 213 inn til Moelv sentrum med bl.a. rundkjøring vest for jernbanen vil 
uansett være et nødvendig tiltak i tillegg til E6-prosjektet. 
 
Kommunedelplan for ny Mjøsbru på strekningen Moelv – Biri, søndre alternativ ble vedtatt av 

kommunestyret i Ringsaker 9.4.2014. Riksantikvaren har innsigelse til søndre alternativ ut i fra 

konflikt med automatisk fredete kulturminner. Mekling er gjennomført og partene vil jobbe videre 

for å finne en minnelig løsning. Dersom det ikke skjer, sendes saken til Kommunal og 

moderniseringsdepartementet til endelig avgjørelse.  På plankartet er begge brualternativene vist.  

 

Ny vegforbindelse mellom Nydal og Trehørningen  

En mulig ny vegforbindelse mellom Nydal og Trehørningen ble vurdert av Hamar og Ringsaker 

kommune i samarbeid med vegvesenet i utredningen om nye næringsarealer i samme område. Det 

ble anbefalt å la vegforbindelsen gå fra Nydal/E6-krysset og over mot Øversvea/Gålåsholmen. En ny 

vegforbindelse vil gi en god og direkte kommunikasjon mellom næringsområdene, vil øke 

tilgjengeligheten og gjøre områdene ved Trehørningen mer attraktive for næringsvirksomhet. Vegen 

vil også kunne bidra til bedre trafikkfordeling og avlaste gjennomgangstrafikken gjennom Ingeberg.    

 

Det er grunn til å tro at det ligger et stykke fram i tid før det vil være realistisk å få etablert 

vegforbindelsen, da E6 med 4 –felt vil ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere trafikk mellom Nydal og 

Trehørningen i overskuelig framtid. På tross av tidsaspektet velger en likevel å vise forbindelsen i 

kommuneplanen fram til Hamar grense, for å sikre at en ikke mister framtidige muligheter, spesielt i 

Nydal.     
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To spors jernbane  

På bakgrunn av NTP forventes oppstart av kommunedelplan for hele strekningen fra Sørli i Stange til 

Lillehammer i 2014. En kommunedelplan som avklarer framtidig trase for jernbanen, vil ikke foreligge 

og kunne gi føringer for kommuneplanarbeidet. Så langt har en kun konseptvalgutredningen for 

Intercity løsning som viser flere alternative traseer for ny jernbane. Dette gir noen signaler i forhold 

til framtidig linjeføring som kommunen har valgt å legge det til grunn i arbeidet med arealdelen.   

 

En to-spors jernbane gjennom Ringsaker vil ha stivere kurvatur og således frigjøre mye av 

strandsonene der jernbanen går i dag. Særlig gjelder dette områder på Jessnes og på Brøttum. I 

kommuneplanen er det derfor lagt opp til videre utbygging på Jessnes mot Mjøsa. Med en nærhet til 

Mjøsa og til Hamar by vil dette være attraktive områder for bl.a. rekreasjon og bosetting. 

 

På Brøttum vil allerede regulerte områder for fritidsbebyggelse i strandsone, som i Finsandvika og 

Kvitsandvika, nyte godt av at jernbanen flyttes lenger øst. Også andre deler av strandsonen bør 

kunne vurderes for videre utnyttelse. 

 

Det legges videre opp til at stasjonene både i Brumunddal og i Moelv blir liggende tilnærmet der de 

er i dag. I Brumunddal er det startet opp en mulighetsstudie for en skysstasjon, som bl.a. vil gi innspill 

til: 

• Jernbaneverket sitt planleggingsarbeid for tospors jernbane 

• Kommunen som har intensjon om at stasjonen får en mer sentral plass i bybildet. Dette 

gjøres bl.a. ved at den framstår mer attraktiv og funksjonell både som trafikknutepunkt og 

som bindeledd for områdene på begge sider. 

• Andre aktører som f.eks. næringslivet og deres planer for byutvikling 

 

I Moelv ble deler av stasjonen rustet opp i 2012 og framstår rimelig bra. En tospors jernbane hit er 

viktig, ikke bare for Ringsaker, men også for innbyggerne i Gjøvik, som vil få et mer attraktivt 

togtilbud. InterCity-tog til Moelv er også et element som teller positivt for etableringen av et 

hovedsykehus for Innlandet.  

 

For jernbanelinjer gjelder en 30 m sikkerhetssone. Ut i fra manglende overordnede føringer fra 

Jernbaneverket om hvor ny trasè vil bli liggende, videreføres sikkerhetssonen vist med en 

hensynssone med bredde 60 meter over jernbanen.    

 

Gang- og sykkelvegnett 

For å legge til rette for gående og syklende, er det i kommuneplanen vist et hovednett for gang- og 

sykkelveger i sentrumsområdene og omkringliggende boligbebyggelse i Brumunddal og Moelv. Deler 

av nettet er utbygd, mens andre deler er vist som framtidig gang- og sykkelveg, se kartutsnitt av 

byene. 

 

I planen er det vist hovedsykkelforbindelse mellom Brumunddal og Moelv. De delene av strekningen 

som er nærmest Brumunddal og Moelv går på eksisterende/planlagt framtidig gang- og sykkelveg. 
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Strekningen mellom Økelsrudkrysset og Ringsaker kirke, Fv. 27 Åshøgdvegen, utgjør en stor del av 

forbindelsen. Her er det forutsatt blandet trafikk ved at syklistene bruker vegbanen.   

 

Hovedsykkelforbindelsen mellom Brumunddal og Hamar følger eksisterende gang- og sykkelveg 

gjennom Nydal. Den Mjøsnære sykkelvegen som går fra Brumunddal via Strandvegen og Flatemo til 

Strandvik og videre langs fv 67 til Jessnes og Hamar er vist som en turveg, da denne ikke holdes åpen 

i vinterhalvåret.   

 

I forbindelse med framtidig utbygging av E6 gjennom kommunen vil det bli trygge kryssinger av E6 

med fortau eller gang- og sykkelveg i samtlige kryss. Dette er mangelfullt i flere av dagens kryss, og vil 

kunne bidra positivt for å fremme gang- og sykkeltrafikken. 

 

4.11 Grønnstruktur og lekeplasser 

 
Grønnstruktur 
Ved planlegging av nye byggeområder, og ved fortetting og transformasjon, skal det tas hensyn til 

overordnet grønnstruktur.  I sentrumsområdene er det spesielt viktig å tilrettelegge for lek og 

opphold i form av parker, grønne lunger og sammenhengende forbindelser mellom sentrum og 

omkringliggende boligområder for å sikre gode oppvekst vilkår og trygg ferdsel.  I tillegg vil slik 

tilrettelegging bidra til økt trivsel og til at innbyggerne blir mer fysisk aktive, som igjen er viktig for å 

sikre god livskvalitet og forebygge helseplager og sykdom i befolkningen.   

 

Bedre folkehelse og derigjennom økt livskvalitet er en nasjonal målsetting som Ringsaker kommune 

ønsker å følge opp i kommuneplanarbeidet ved bl.a  å sikre tilgang til merkede turstier og 

naturområder i nærheten av boligen. Bestemmelsene til kommuneplanen legger til grunn at det skal 

være tilgang til tursti, elvepromenade eller annen grønnstruktur innen maks 500 m avstand.  Både 

Brumunddal og Moelv har flotte naturområder med gode turmuligheter rundt byene. For å øke 

tilgjengeligheten til naturområdene er det i kommuneplanen utarbeidet et hovednett for gående 

gjennom byene som knytter strandsonen, boligområdene og omkringliggende friluftsområder 

sammen. Deler av nettet er også framkommelig med sykkel. Fotrutene er forsøkt lagt gjennom 

eksisterende grønne lunger, samtidig som det er vist mest mulig direkte forbindelser. Det er tatt 

utgangspunkt i eksisterende stier, men for å få til sammenhengende forbindelser går enkelte 

strekninger på gang- og sykkelveg og bilveg. Hovednettet vil ikke tilfredsstille kravene til universell 

utforming på enkelte strekninger.  Byene våre ligger i bratt terreng, og det vil medføre urimelig store 

naturinngrep og inngrep i privat eiendom på enkelte partier for å få det til. Alternative ruter vil være 

å bruke eksisterende veger på disse strekningene, der det eksisterer.   

 
Det er viktig at hovedrutene blir skiltet slik at folk finner frem. Enkelte av rutene er fremkommelig 

slik de ligger i dag, noen steder må det ryddes, vegetasjon beskjæres, mens andre forbindelser må 

etableres. Dette må følges opp gjennom budsjett og opparbeidelse/tilrettelegging.   
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I denne revisjonen av kommuneplanen er det fokusert på å sikre en grønnstruktur med et 

gjennomgående fotrutenett i de to byene. I det videre kommuneplanarbeidet bør tilsvarende 

gjennomgås og sikres for kommunens tettsteder.  

Grønnstruktur i Brumunddal 

Fotrutene i Brumunddal binder sammen strandsonen, sentrum, boligområdene og friområdene rundt 

Brumunddal med blant annet Bjørgeberget og Høsbjørkampen.  

 

I forbindelse med utbygging av E6 til fire-felts veg i Brumunddal vil strandsonen langs Mjøsa bli 

opparbeidet til friområde. De gode forbindelsene for myke trafikanter gjennom byen og ned til Mjøsa 

er i dag mangelfulle. Det må planlegges og legges til rette for dette. Eksisterende turveg langs 

Brumunda fra sentrum og nordover er en flott turveg som er mye brukt. De gode forbindelsene 

gjennom boligområdene og ut til friområdene må også skiltes, tydeliggjøres og delvis opparbeides.  

 

Det er gjennomført barnetråkkregistrering med 9. klassinger ved Brumunddal ungdomsskole. 

Resultatet fra dette er brukt ved vurdering av grønnstruktur og forbindelseslinjer i Brumunddal samt 

i vurdering av behovet for nye gang- og sykkelvegtraseer i Brumunddal. 

 

Turveg rundt Botsenden   

Gjennom E6- planen er det regulert sammenhengende turveg fra Verven til Botsenden. Det er videre 

ønskelig å etablere turvei rundt Botsenden via Mjøsa ferie og fritidssenter, over Framnesbrua med 

tilkobling til turvegen Verven og Botsenden. Traseen rundt Botsenden er ikke avklart. For at den skal 

bli flittig brukt er det viktig at forbindelsen ikke blir lenger enn nødvendig, og at det er god kontakt 

ned mot Mjøsa underveis.  Det er flere mulige trasévalg, enten benytte eksisterende bil-

/skogsbilveger som ligger i litt avstand til Mjøsa eller etablere ny turveg i strandsonen. Etablering av 

ny turveg i strandsonen vil være forholdsvis ressurskrevende i forhold til å benytte seg av 

eksisterende veger. Traseen som nå er lagt inn i kommuneplanen går forbi gardstunet på Vik nedre. 

Grunneier er skeptisk til dette med tanke på virksomheten på gårdsbruket. Alternativ trase med bruk 

av eksisterende veger/skogsbilveger vil gi en ekstra sløyfe på ca. 1 km som ikke er ønskelig. I dialog 

med grunneier bør det vurderes skjermingstiltak mellom gardstunet og turvegen, evt. bør turstien 

legges langs strandlinja fra Bruvollbekken sitt utløp.   

 
Moelv 

Moelv har et unikt nettverk av stier i friområdene rundt byen og langs Mjøsa. Moelvmarkas venner 

har også gitt ut et eget turkart som viser stinettet. For å øke tilgjengeligheten til dette nettverket må 

de gode gangforbindelsene gjennom byen og boligområdene også sikres, og utvikles. Det er 

begrenset med grønne lunger gjennom bebyggelsen i Moelv, og de ligger gjerne i bratt terreng. Dette 

gir utfordringer i forhold til universell utforming, men det er likevel ønskelig å legge fotrutene 

gjennom disse partiene for å slippe å gå på bilveger mer enn nødvendig. Alternative ruter vil være å 

følge bilvegene som slynger seg oppover liene, selv om disse heller ikke tilfredsstiller kravene til 

universell utforming.   
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4.12 Landbruks- natur- og friluftsformål og kulturminner  
 

Landbruksområder  

Størstedelen av arealene i kommunen er landbruks-, natur- og friluftsområder, LNF-områder. 

Ringsaker kommune er en av Norges største landbrukskommuner med stor og allsidig produksjon.  I 

kommunen er det i underkant av 178 000 dekar jordbruksareal i drift og 604 000 dekar produktivt 

skogareal.  Jordbruksproduksjonen er igjen fundamentet for næringsmiddelindustrien i kommunen. 

Skogen er en viktig ressurs som grunnlag for uttak av skogsvirke, foredling og som 

rekreasjonsområde.   

Det nasjonale målet for jordvern er å avgrense omdisponeringen av dyrka jord og redusere 

oppsplitting av viktige arealer (jf. Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken). 

Omdisponering i Norge har ligget over nasjonalt fastsatt målsetting de siste årene.   Det er et mål å 

verne om dyrket mark og derigjennom produksjonsgrunnlaget for landbruket.  

 

De dyrka arealene er under press både i form av nedbygging og ved at de gror igjen. Nedbygging av 

landbruksarealer er et problem rundt byer og tettsteder. Det er ofte her den beste landbruksjorda 

ligger, og som da kommer i konflikt med ønske om utbygging og vekst. Gjennom forslag til ny 

arealbruk og føringer i kommuneplanen skal det legges til rette for fortetting og bedre 

arealutnyttelse av sentralt beliggende områder, for på den måten å dempe presset på utbygging i 

byene/tettstedenes yttergrenser.    

 

Ringsaker kommune kan også by på et stort mangfold innen gardsturisme, “Inn på tunet”- 

virksomhet og kulturnæring tilknyttet gårdsbrukene. Det er ønskelig å legge til rette for at flere av 

ressursene knyttet til landbrukseiendommene kan tas i bruk og at det blir etablert flere 

bygdenæringer basert på gårdens ressurser. Det er således gjennom retningslinjene formulert en 

positiv holdning til bruksendring i landbruket, med henvisning til MD`s veileder “Plan- og 

bygningsloven og Landbruk Pluss”. 

 

Tilsvarende er det også en positiv holdning til at kulturarrangement kan tillates i LNF-områdene, 

forutsatt at det ikke kommer i konflikt med viktige landbruks-, natur- og kulturverdier.   

 

Kulturminner og kulturlandskap 

Ringsaker har nasjonalt og regionalt viktige kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap med høy 

verdi for opplevelse, formidling og for verdiskaping.  Det vil være kulturminner som er representative 

for fylkets og/eller kommunens natur, kultur og historie eller kulturminner som ut i fra alder, historie, 

sjeldenhet, opplevelsesverdi el.l bør sikres bevaring. Kulturminner og kulturmiljøer representerer 

både miljømessige, kulturelle, sosiale og økonomiske verdier. De har betydning for 

enkeltmenneskenes identitet, trivsel og selvforståelse. De gir steder særpreg og egenart. De kan også 

være en ressurs for en god lokalsamfunns- og næringsutvikling. En av hovedkriteriene for vern er 

mulighet for opplevelse, dokumentasjon, formidling og verdiskapning, jf. Stortingsmelding 16/2004-5 

(leve med kulturminner), som er stadfestet i ny St.melding 35/2013, “Framtid med fortfeste.” 
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Kommunen ønsker å styrke sin kulturminneforvaltning og står i startgropa for utarbeidelse av egen 

plan for kulturminner og kulturmiljøer. Det skal i den sammenheng gjøres nye registreringer. En ser 

et behov for å framskaffe en bedre oversikt over kommunens kulturminneverdier, blant annet som 

grunnlag for vurderinger i bygge- og forvaltningssaker.   

 

Det er utarbeidet bestemmelser og retningslinjer, kap 1.11 som skal sikre at vurdering av 

kulturminner og kulturmiljø blir en integrert del av arealplanlegging og ved søknad om tiltak. Det er 

vesentlig å se natur og kulturminner i sammenheng og sikre en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.  

Se for øvrig omtale av kulturminner og kulturmiljø under tema hensynssoner.   

 

Naturområder   

Ringsaker har nasjonalt ansvar for flere utvalgte naturtyper og utvalgte arter etter 

naturmangfoldloven. Disse er sammen med prioriterte naturområder iht. DNs naturbase og viktige 

vilttrekk, vist som hensynssone Naturmiljø i plankartet og i eget temakart. I tillegg er viktige 

miljøregistreringer i skog (MIS) vist kartene. 

 

Fylkesplan for Rondane – Sølnkletten angir leveområde for villrein med tilhørende buffersoner 

(hensynssoner) og retningslinjer for forvaltningene av områdene. Ringsaker ligger i ytterkanten av 

det som er definert som leveområdet for villreinstammen i Rondane – Sølnkletten. Kommunens 

andel av leveområdet inngår i hovedsak i Hemmeldalen naturreservat. Arealet mellom 

naturreservatet og Åsta inngår i buffersonen rundt villreinområdet. Dette innebærer at 

byggeområdene øst for Åsta (Bjønnåsen, Øyungen, Skvaldra og Gammelskolla) ligger innenfor 

buffersone 2, som er vist som hensynssone naturmiljø i plankartet og også vist i temakart Naturmiljø.  

 

Det er gitt bestemmelser og retningslinjer som skal sikre at naturverdier blir ivaretatt i 

arealplanleggingen og ved søknad om tiltak. 

 

Friluftsområder  

Det er knyttet store friluftsverdier til fjellområdene, skogområdene mellom Fjellet og Bygda og til 

Mjøsa med strandsone. Dette er nærmere omtalt bl.a. i kapitlet om fritidsbebyggelse og bruk og vern 

av sjø og vassdrag. Viktige områder for friluftsliv er videreført fra gjeldende plan og er vist i eget 

temakart Friluftsliv.  

 

Bygging i LNF-områdene  

I LNF-områdene er det kun tillatt å føre opp bebyggelse tilknyttet stedbunden næring. Dette betyr 

driftsbygninger for tradisjonell  landbruksdrift og nødvendig bolighus på gardsbruk. Bygging utover 

dette er i strid med planen og må behandles med utgangspunkt i dispensasjonsbestemmelsene.   

 

I snitt er det årlig i perioden 2001 – 2012 gitt dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av 18 

boenheter i LNF-områdene.  I tillegg er det årlig godkjent 3 boenheter tilknyttet stedbunden næring. 

Totalt er det godkjent 131 boenheter i året i denne perioden.  
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Store deler av kommunen er preget av spredt boligbygging og det er et politisk ønske at det skal 

tillates ny spredt bebyggelse som et virkemiddel for å nå målet om vekst og utvikling også utenfor 

byene og tettstedene.  Tidligere områder for spredt bosetting, såkalte SB-områder er tatt ut av 

planen, fordi en erfarte gjennom to planperioder, at det ikke ble bygd boliger innenfor disse 

områdene.  I stedet har en valgt å legge LNF-spredt formål på  eksisterende bebyggelse,  for å 

forenkle saksbehandlingen slik at mindre bygningsmessige tiltak kan tillates  uten at det må søkes om 

dispensasjon, se nærmere omtale under.   

  

For å opprettholde og utvikle befolkningsgrunnlaget  og levende bygder  er  det videre foreslått  ny 

bebyggelse plassert inntil eksisterende bebyggelse i tilknytning til tettsteder og klyngebebyggelse. 

Dette blir vist som byggeområder for boliger og er nærmere omtalt i dette kapitel.  Et annet tiltak er 

at det er åpnet  for fast bosetting i områder med fritidsbebyggelse (se kap om fritidsbebyggelse).  

  

LNF-spredt områder 

Plankartet er endret og viser to kategorier LNF; LNF-arealer og LNF- arealer med spredt bebyggelse, 

jf. plan- og bygningsloven § 11-7 nr 5b. LNF- spredt  omfatter områder med spredt bebyggelse.    

 

For de eiendommene som blir vist som LNF-spredt, er hensikten at kommunen skal kunne tillate 

tiltak med hjemmel i kommuneplanens arealdel (uten avklaring gjennom dispensasjon). Det er en 

forutsetning at tiltaket ikke strider mot landbruks- natur eller friluftsinteresser, dette fremgår av nye 

bestemmelser og retningslinjer. 

 

Følgende tiltak kan tillates I LNF-spredt:   

·fasadeendringer, tilbygg, påbygg, ombygging, uthus og garasjer for boligbebyggelse innen 

angitte rammer for bruksareal og bebygd areal. 

·fasadeendringer og ombygging av eksisterende næringsbebyggelse (men ikke utvidelser).  

 

Tiltak som fortsatt vil kreve avklaring gjennom dispensasjon er:  

·Alle tiltak som fører til nye boenheter (nybygg eller ombygging)   

·Tiltak på boligbebyggelse utenfor LNF-spredt (i hovedsak boliger på landbrukseiendommer og 

som ikke er nødvendige for gårdsdriften).  

·Alle tiltak på næringsbebyggelse utenfor LNF-spredt 

·Utvidelse av næringsbebyggelse (også utvidelse innenfor LNF-spredt) 

·Nye næringsbygg  

·Alle tiltak på eksisterende bygninger eller nye bygg på fritidseiendommer   

·Tiltak som medfører større bruksareal eller bebygd areal enn bestemmelsenes 

maksimumsgrenser  

·Tiltak som kan være i strid med LNF-formålet. 

  

En endring av bestemmelsene for LNF- områdene vil føre til at mindre byggetiltak som 

fasadeendringer, påbygg, ombygging, uthus og garasjer innenfor angitte rammer for bruksareal og 

bebygd areal kan godkjennes på eksisterende bebyggelse, uten at det vil være behov for å søke om 
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dispensasjon. Det vil bidra til å forenkle saksbehandlingen og øke innbyggernes forståelse for 

kommuneplanen ved å sikre en smidig forvaltning innenfor lovlige rammer. I løpet av et år utgjør 

dette ca 100 saker.   

 

Fritidsbebyggelse er ikke tatt med i arealer for LNF-spredt. For fritidsbebyggelse vil alle søknader om 

tiltak måtte avklares gjennom dispensasjonsbehandling, og det er retningslinjene som gir føringer for 

hvilke tiltak som kan avklares gjennom dispensasjonsbehandling.    

Det er flere årsaker til at fritidsbebyggelse ikke er tatt med som LNF-spredt, men hovedgrunnen er at 

en stor andel av fritidsbebyggelse i LNF-områder ligger i områder der landbruks- natur- eller 

friluftshensynene er sterke. I denne omgangen er det derfor valgt å ikke ta noe fritidsbebyggelse inn i 

LNF-spredt, framfor å gå inn i individuelle vurderinger av områder og eiendommer.  

 

Tiltak på eksisterende næringsbebyggelse i LNF- spredt er også begrenset til fasadeendringer og 

innvendige tiltak. Det har vært diskutert å sette en ramme for størrelse på tilbygg/påbygg, men dette 

er ikke tatt inn i bestemmelser eller retningslinjer fordi det er vanskelig å gi meningsfylte rammer når 

eiendommenes og virksomhetenes karakter og størrelse varierer veldig. Det gjelder dessuten få saker 

per år og hver enkelt sak bør vurderes individuelt.  Det er et generelt ønske om at næringsvirksomhet 

avklares gjennom reguleringsplan fordi dette medfører større åpenhet og offentlighet i avklaring av 

tiltak.  

 

Anlegg og tiltak for å tilrettelegge for allmennhetens bruk 

Det er økt tilgang på henvendelser om å tilrettelegge og opparbeide anlegg for allmenheten innenfor 

LNF-områdene, herunder ski- og sykkelløyper, turveger, stier etc. Det er gitt en bestemmelse i kap 5 

pkt 5 og at slik tilrettelegging/opparbeidelse kan tillates der det ikke er konflikt med landbruk, natur-, 

kultur- eller andre friluftsinteresser. Slike tiltak kan godkjennes gjennom reguleringsplan eller ved 

enkeltvedtak/dispensasjon.   

 

Motorisert ferdsel i utmark og på vassdrag 

Siden forrige kommuneplanrevisjon har det blitt behandlet (politisk) noen få søknader om motorisert 

ferdsel i utmark. Disse har blitt anbefalt vurdert i arealplansammenheng. Dette gjelder opptrekk av 

hangglidere med bil på Furnesfjorden (utenfor småbåthavna i Brumunddal) og søknad om bilbane på 

Grøtlitjernet. I tillegg har det i løpet av 2012 kommet en henvendelse om bruk av vannscooter på alle 

vann i kommunen. Fra 1. juli 2013 er forbudet for bruk av vannscooter (Småbåtloven) opphevet, og 

det er nå tillatt å bruke vannscooter i områder som ligger mer enn 500 m fra land (i ferskvann). 

Forbudsbeltene gjelder ut fra fastlandet, samt rundt øyer.  Det er også forbud mot kjøring i 

verneområder og i en sone på 500 meter rundt disse. 

 

Etter §6 i forskrift til Motorferdselloven kan kjøring på terrengbaner i utmark tillates når banen er 

regulert og når den benyttes til kjøring i organiserte former.  De samme regler som gjelder for baner i 

utmark, vil også gjelde for baner som anlegges på islagte vassdrag, dvs. at tillatelse etter § 6 bare kan 

gis når det foreligger reguleringsplan og når banene skal benyttes til kjøring i organiserte former. 

Reguleringsplanen angir tillatt aktivitet og forslagsstiller (en klubb/person) må stå ansvarlig for 



67 

 

aktiviteten og ivareta de sikkerhetsmessige forhold, varsling av aktivitet osv. Juridiske forhold 

(ansvar) blir i varetatt gjennom planprosessen. 

 

Nye områder for motorisert ferdsel  

Tiltak   Sted  Forslagsstiller  Vurdering Anbefaling 

Opptrekk av 

hangglidere og 

paraglidere med bil. 

 

På mjøsisen 

utenfor 

Brumunddal. 

Hedemarken 

luftsportklubb 

Se egen KU. 

Små konsekvenser 

for naturmiljøet. 

Støy ved kjøring til 

ulempe for annet 

friluftsliv. En viss 

risiko for at 

kjøretøy kan gå 

gjennomgang isen, 

med fare for liv og 

forurensning. 

Anbefales 

under 

forutsetning av 

at tiltaket 

reguleres og at 

kjøring 

gjennomføres i 

organisert 

former. 

Anlegge bane for 

motorisert ferdsel 

Grøtlitjernet på 

Nes  

Privat person Vurdering som 

ovenfor 

Anbefaling som 

ovenfor 

 

Vannscooter vil etter nytt regelverk kunne tillates i Mjøsa innenfor områder som ligger mer enn 500 

meter fra land samt en smal sone i Nord- Næra.   

 

 

4.13 Bruk og vern av sjø og vassdrag og vassdragsnære landområder 

 

I plankartet er arealformålet «bruk og vern av sjø og vassdrag» med tilhørende bestemmelser og 

retningslinjer, begrenset til vannflatene. Bestemmelser og retningslinjer for vassdragsnære 

landområder inngår i generelle bestemmelser og retningslinjer fordi disse områdene dels består av 

LNF-områder, men også byggeområder og andre arealbruksformål. I det er vannarealer og 

vassdragsnære landarealer omtalt felles for å synliggjøre den tette sammenhengen.  

Vassdragene har mange viktige funksjoner bl.a. for naturmangfold, opplevelser og rekreasjon, 

landskapselement mv. Mjøsa er kanskje aller viktigst som landskapselement for Ringsaker, men 

potensialet for økt bruk og aktivisering av innsjøen er stort. I forrige planperiode var det fokusert på 

Mjøsa og Mjøsas strandområder. De andre større sjøene og elvene i kommunen er også av stor 

betydning for lokalt friluftsliv og for biologisk mangfold. Det bør tilrettelegges flere adkomster og 

turveier ned til og langs strandsona, og større sammenhengende strandområder bør tilrettelegges 

for allmennheten.  

I gjeldende arealplan er det angitt et generelt byggeforbud i 100 meters beltet langs vassdrag. Det 

har vært ønskelig å differensiere dette med å beholde et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak 
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i 50 m beltet langs de større vatn og vassdrag i kommunen for bl.a. å sikre naturverdier og 

allmennhetens tilgjengelighet. For å sikre utvikling av tiltak som allerede er etablert i avstand fra 50-

100 m langs vassdragene, åpnes det for å tillate tiltak som ikke medfører en reduksjon i bredden på 

det frie arealet langs vassdraget.  Tiltakene kan ikke medføre en begrensing i allmenne interesser i 

området. Dette innebærer f.eks. at nye bygninger, konstruksjoner, anlegg eller terrenginngrep som 

ligger nærmere vassdraget enn eksisterende (hoved)bygninger vil kreve dispensasjon, mens tiltak 

som ligger på linje med eller lenger unna vassdraget kan tillates uten dispensasjon fra denne 

bestemmelsen.  

Strandområder langs de større sjøer og vassdrag bør i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for 

allmennheten. Det bør tilrettelegges flere adkomster og turveier ned til og langs strandsona, og 

større sammenhengende strandområder bør tilrettelegges for allmennheten.  Gjennom reguleringen 

av 4-felts E6 gjennom kommunen, er det lagt planer for å bedre tilgjengelighet til og aktivisering av 

vassdragsnære områder i Brumunddal og Moelv.  Langs elvene i Moelv og Brumunddal er det gjort 

en rekke tiltak for å tilrettelegge for økt bruk av vassdragsnære områder. 

Ringsaker har flere offentlig badeplasser både langs Mjøsa og ved Næra og Mesnavatna 

(kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2012). Badeplassene ved Brumunddal og 

Moelv samt de som ligger i tilknytning til campingplasser, er gjerne tilrettelagt med toalett, 

parkeringsmuligheter, bord/benker mv. Øvrige badeplasser er i liten grad opparbeidet/tilrettelagt og 

ligger i utmark. Det er ikke registrert behov for nye badeplasser.  

 

Småbåthavner er anlegg som øker tilgjengeligheten til strandområdene både fra land- og vannsida. 

Det er fem større småbåthavner langs Mjøsa der alle har et begrenset antall gjesteplasser. I tillegg er 

det planlagt flere havner i tilknytning til områder som er regulert til fritidsbebyggelse. Behovet for 

småbåthavner anses ut fra dette å være tilstrekkelig dekket. Kommunen har lagt seg på en restriktiv 

holdning for bygging av nye enkeltbrygger, men vedlikehold og gjenoppbygging av gamle brygger kan 

tillates etter søknad. 

 

Flom- og/eller rashendelser knyttet til vassdragene kan representere fare for arealbruk og aktiviteter. 

For alle nye områder for bebyggelse og anlegg, er faren for flom og ras vurdert (se kapitlet om ROS). 

 

4.14 Risiko, sårbarhet og beredskap 

 
Kommunen har under utarbeidelse en risiko- og sårbarhetsanalyse. Her omtales nærmere de 

naturgitte forhold som kan ha konsekvenser for arealbruk. Alle nye byggeområde er vurdert med 

hensyn på ROS-tema i konsekvensutredningen , og vil videre bli hensyntatt og fulgt opp ved 

detaljplanlegging og gjennomføring av tiltak.  

 

Klima og samfunnssikkerhet 

Klimaendringer er systematiske endringer i klimavariabler som temperatur og nedbør, og som 

medfører endring i avrenning, flom, skred og tørke. Samfunnets fremtidige sårbarhet for 
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klimaendringer avhenger både av hvordan klimaet endrer seg og hvordan samfunnet endrer seg. 

Klimatilpasning handler om å gjøre valg som reduserer sårbarhet og negative konsekvenser av 

klimaendringer for samfunnet, men også å gjøre valg som utnytter positive konsekvenser.  

 

I følge rapporten Klima i Norge 2100 vil Innlandet mest sannsynlig få høyere temperaturøkning enn 

resten av Sør-Norge, og spesielt er det antall mildværsdager på vinteren som vil øke. Det kan bli 

hyppigere tilfeller av intens nedbør og kraftig vind. Hedmark vil kunne oppleve økt antall flom- og 

skredtilfeller og disse kan opptre på steder som ikke tidligere har vært utsatt. Flommer kan forventes 

på andre tidspunkter av året sammenlignet med dagens kjente snøsmelteflommer.  

 

Skred er i større grad enn flom knyttet til lokale terrengforhold. Store, konsentrerte nedbørmengder 

vil øke faren for skred i bratte områder. Hyppigheten av skred forårsaket av regnskyll/flom og snøfall 

vil kunne bli større i deler av landet. Det er foreløpig lite kunnskap om hvordan dette vil påvirke 

faresonegrensene for skred med så lave sannsynligheter som legges til grunn ved arealplanlegging. 

Det hefter allerede ved dagens klima så stor usikkerhet ved fastsettelsen av faresonegrenser for 

skred med sannsynlighet mindre enn 1/1000, at det anses lite aktuelt å legge inn en ekstra margin 

som følge av forventede klimaendringer. 

 

Klimatilpasning handler om å gjøre valg som reduserer de negative konsekvensene av 

klimaendringene for samfunnet, men også å gjøre valg som utnytter de positive konsekvensene. I 

arealplanleggingen er det viktig å fokusere på valg som reduserer de negative konsekvenser av 

klimaendringer for Ringsakersamfunnet.    

 

Naturbetingede farer 

Følgende punkter anses å være relevante for Ringsaker kommune i en risiko- og 

sårbarhetsvurdering av naturbetingede farer: 

• Flom i Mjøsa 

• Flom i elver og bekker 

• Ekstremnedbør og overvannshåndtering 

• Skred 

• Radon 

 

I tillegg er elektromagnetiske felt og forurenset grunn omtalt fordi det kan gi/har konsekvenser for 

arealbruk. 

 

Flom i Mjøsa 

Høy vannstand i Mjøsa vil, avhengig av nivå, medføre oversvømmelse av store landarealer, 

bebyggelse og teknisk infrastruktur, med påfølgende fare for forurensning fra avløpsanlegg og 

avrenning fra landareal. Flom kan også medfør store skader på landbruksareal. Vannstanden stiger 

sakte i Mjøsa, noe som gir liten fare for skader på mennesker. 
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet flomsonekart for Mjøsa ved Hamar. Det 

er antatt at flomhøyder fra prosjektet ved Hamar, kan overføres til Ringsaker.  200-årsflom er angitt 

som dimensjonerende flom for bebyggelse og anlegg. Byggverk for særlig sårbare grupper av 

befolkningen (f.eks. sykehjem o.l.) og byggverk som skal fungere i lokale beredskapsinstitusjoner 

(sjukehus, brann- - og politistasjon o.l.) skal ha sikkerhet mot 1000-årsflom.  

 

200-års flom er beregnet til kote 126,43 moh. NVE anbefaler at det legges til en sikkerhetsmargin på 

0,5 meter for å dekke opp for usikkerhet i beregningene som ligger til grunn. Flomutsatte områder, 

dvs. areal under kote 127 moh., vises på kommuneplankartet som hensynssone.  I tillegg anbefales å 

legge til 0,5 meter ekstra for strandområder som er vindutsatt på grunn av faren for økt vannstand 

som følge av bølger. Dette ivaretas gjennom forslag til bestemmelse til hensynssone flomfare. 

 
Meget sannsynlig 
 

     

Sannsynlig 
 

     

Mindre 
sannsynlig 

     

Lite sannsynlig 
 

   X  

 Ufarlig 
 

En viss fare  Kritisk  Farlig Katastrofalt 

 
Forebyggende og konsekvensreduserende tiltak: Plassering av ny bebyggelse og infrastruktur over 

nivå for dimensjonerende flomhøyde, inkludert sikkerhetsmargin. NVEs flomsonekart for Mjøsa må 

brukes aktivt i planleggingen. Kommunen må ha nødvendig beredskap for sikring av 

drikkevannsforsyning evt. reservekilder dersom forurensing av kilde. Videre må kommunen tilstrebe 

å redusere overløp fra avløpsstasjoner ved flomhendelser. Viktige kommunikasjonsårer må sikres 

mot flom, i tillegg til sikring av omkjøringsalternativer. 

 

Flom i elver og bekker 

Elver og bekker kan ved ekstremnedbør, gi utfordringer knyttet til flomhendelser som er større enn 

det vi har vært vant med. Stor vannføring i elvene kan medføre oversvømmelse av områder og 

erosjon i elvebredder med påfølgende løsmasseskred.  I verste fall kan det oppstå brudd i 

flomforbygninger med påfølgende oversvømmelser og erosjon. 

 

Med unntak av nedre deler av Brumunda, hvor det er gjennomført vannlinjeberegninger, foreligger 

det ikke flomsonekart eller flomvurderinger for elver og bekker i Ringsaker. Beregningene for 

Brumunda viser at det er behov for forsterkninger av flomvoller på enkelte strekninger. I Moelva har 

det vært en kartlegging av flomutsatte områder i regi av NVE som et ledd i mulig framtidige 

sikringstiltak. 
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Isgang 

Isgang kan oppstå ved mildværs-/nedbørsperioder om våren, når elva fra før er islagt med et sterkt 

isdekke. Når vassføringa stiger, bryter isdekket opp og isflak og issørpe blir ført med flommen 

nedover elva. Isen kan i slike tilfeller lage demninger, så vatnet blir stuva opp høyt over vanlig 

vannstand. Våren 2013 var det en større isgang i Brumunda som førte til at Fossum bru ble tatt av 

ismassene.  

 

Vinterisgang skjer i vassdrag der det er tilstrekkelig fall til at islegginga skjer med sterk danning av 

sørpeis, botnis (òg kalt sarr), oppstuving av is og oppbygging av isdammer.  Isgangen kan i sin tur føre 

til oversvømmelser med påfølgende skader på bygninger og infrastruktur langs vassdraget.  Det har 

vært flere tilfeller av vinterisgang og kjøving i Moelva de senere årene som har medført skader på 

bygninger. 

 

Kommunen mener at flom i elver og bekker først og fremst må vurderes i den enkelte reguleringssak 

og byggesak. Det bør planlegges for løsninger hvor nedbør og overvann kan infiltreres i grunnen, og 

for at kantsoner langs vann og vassdrag har vegetasjon som virker stabiliserende og holde masser på 

plass, jf. også vannressursloven. Det er vanskelig å forutse og forebygge isganger i vassdrag, men det 

er mulig å gjennomføre tiltak for å begrense vinterisganger. 

 

Dambrudd (aktuelt for Mesna, Moelva og Brumunda) er vurdert å gi liten risiko med begrensede 

konsekvenser pga. små magasiner. 

Meget sannsynlig 
 

     

Sannsynlig 
 

     

Mindre 
sannsynlig 

     

Lite sannsynlig 
 

   X  

 Ufarlig 
 

En viss fare  Kritisk  Farlig Katastrofalt 

 

Forebyggende og konsekvensreduserende tiltak: Kartlegge flomfare i Brumunda og Moelva.  

Unngå ny bebyggelse utenfor sikre/sikrede områder. Sikre områder ved f.eks. flomforbygning, heving 

av terreng, byggtekniske innretninger mv. Vedlikeholde eksisterende flomforbygninger.  Elveløp og 

kantsoner må skjøttes og vedlikeholdes for å unngå flom- og erosjonsproblemer. Det bør 

gjennomføres sikringstiltak mot isgang i Moelva. 

 

Ekstremnedbør og overvannshåndtering 

Flom og avløpsproblematikk i byer og tettsteder kan bli en økende utfordring med pågående og 

forventede klimaendringer. I arealplanleggingen bør en ta forhåndsregler som begrenser skader ved 

regnflom og belastningen på offentlig vann- og avløpsnett gjennom å tilrettelegge for lokal 



72 

 

håndtering av overvann (f.eks. kanalisere vann til grønne arealer/vegetasjon, åpne vannkanaler og 

fordrøyningsbassenger).  

 

Meget sannsynlig 
 

     

Sannsynlig 
 

 X    

Mindre 
sannsynlig 

     

Lite sannsynlig 
 

     

 Ufarlig 
 

En viss fare  Kritisk  Farlig Katastrofalt 

 
Forebyggende og konsekvensreduserende tiltak: Ny bestemmelse til arealdelen om 

overvannshåndtering. Ta hensyn til plassering av ny bebyggelse og infrastruktur i arealplanleggingen. 

Fokus på lokal overvannshåndtering både i arealplaner og byggesak. Tilstrekkelig dimensjonering av 

rør. Begrense bruk av tette overflater i byggeområder. Innen landbruket er bl.a. god planlegging og 

vedlikehold av skogbruksveger og dreneringsanlegg viktig. 

 

Vind 

Ringsaker anses ikke å være spesielt vindutsatt, men det forekommer tilfeller av skader på skog og 

strømnett som følge av sterk vind. Strømbrudd er mer utfyllende kommentert i ROS- analysens kap 

om IKT, telefoni og strøm.  Norge har et kupert og variert terreng, det gjør det spesielt vanskelig å 

beregne sterk vind over land. Det regnes med en beskjeden vindøkning som følge av klimaendringer 

for Innlandet.  

 

Meget sannsynlig 
 

     

Sannsynlig 
 

     

Mindre 
sannsynlig 

     

Lite sannsynlig 
 

 X    

 Ufarlig 
 

En viss fare  Kritisk  Farlig Katastrofalt 

 
Forebyggende og konsekvensreduserende tiltak: God skjøtsel av skog slik at den blir bestandig mot 

vindskader. Ikke sette igjen vindutsatt skog ved hogst. Sikring av strømlinjene ved bl.a. skogrydding. 

Legge strømmen i jordkabel.  
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Skredfare 

Topografi, geologi og løsmasser i Ringsaker tilsier ikke at skred er en stor utfordring. Med 

klimaendringer og hyppigere forekomst av ”ekstremvær” bør skredfare likevel tas i betraktning i 

planleggingen. En tommelfingerregel er at fare for jordskred øker dersom mer en 8 % av årsnedbøren 

kommer i løpet av ett døgn. Det anbefales at det vies spesiell oppmerksomhet i plansammenheng 

der hellingsgrad er større enn 30 grader. Kommunen og utbyggere har ansvaret for å ivareta 

tilstrekkelig sikkerhet for ny bebyggelse. Statlige eiere av infrastruktur som Statens vegvesen, 

Jernbaneverket m.fl., har ansvar for å ivareta tilstrekkelig sikkerhet både for eksisterende og nye 

anlegg. 

 

Det er utarbeidet aktsomhetskart for steinsprang, som viser både mulige løsneområder og 

utløpsområder for steinsprang. Områdene er vist som hensynssoner i plankartet. Det er viktig å være 

oppmerksom på at aktsomhetskartene ikke viser skrenter med mindre enn 20 meter høydeforskjell, 

og i en del tilfeller kan også skråninger mellom 20 og 50 m falle utenfor.  

 
Meget sannsynlig 
 

     

Sannsynlig 
 

     

Mindre 
sannsynlig 

     

Lite sannsynlig 
 

  X   

 Ufarlig 
 

En viss fare  Kritisk  Farlig Katastrofalt 

 
Forebyggende og konsekvensreduserende tiltak: Unngå plassering av ny bebyggelse og infrastruktur i 

skredutsatte områder. Sikring av skredfarlige områder (fjellskred og steinsprang). Vedlikeholde 

infrastruktur som veger og stikkrenner for å unngå erosjon med påfølgende fare for ras. Fokus på 

lokal overvannshåndtering i arealplanlegging og byggesaksbehandling. 

 

Radon 

Radon er en fargeløs og luktfri radioaktiv gass som dannes ved nedbryting av radium. Radium finnes 

naturlig i alle typer bergarter og løsmasser, særlig i alunskifer og enkelte granitter. Radon øker 

risikoen for utvikling av lungekreft og er årsak til omlag 280 tilfeller av lungekreft i Norge i året. 

 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern har gitt ut nasjonalt alunskiferkart som 

viser at Ringsaker har betydelige forekomster. Alunskifer har, i tillegg til de strålevernmessige 

utfordringene, også andre egenskaper og innhold som gjør at overskuddsmasser må deponeres som 

spesialavfall.  
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Radonkonsentrasjonen lar seg ikke måle på en tilfredsstillende måte før man har et hus å måle i. Det 

er derfor helt nødvendig å etablere sikringstiltak i forbindelse med byggeprosessen. Teknisk forskrift 

angir krav til radonsikring. 

 
Meget sannsynlig 
 

     

Sannsynlig 
 

 X    

Mindre 
sannsynlig 

     

Lite sannsynlig 
 

     

 Ufarlig 
 

En viss fare  Kritisk  Farlig Katastrofalt 

 
Forebyggende og konsekvensreduserende tiltak: Unngå bygging i områder med alunskifer.  

Følge krav i teknisk forskrift til sikring mot radongass evt. med ekstra tiltak (f.eks. ventilasjon av bygg) 

der dette vurderes nødvendig. Måling av radon og systematisering av resultater fra slike målinger.   

 

Tiltak for området naturfarer 

Oppfølging med ROS-analyser i arealplanlegging og byggesaksbehandling er avgjørende for å ivareta 

naturfarene. Det er ønskelig med mer utredninger og kartlegginger når det gjelder skred og flom i 

mindre elver og bekker.  Det må vurderes om det skal gjennomføres tiltak for å sikre mot flom. 

Flomforbygninger må vedlikeholdes og vegetasjon langs vassdrag må skjøttes både for å ivareta flom 

og erosjon og biologiske forhold. 

For å møte utfordringer ved ekstremnedbør, vil det være viktig å fokusere på lokal 

overvannshåndtering både i arealplaner og byggesak (dimensjonering av rør, begrense bruk av tette 

overflater i byggeområder mv.). 

 

Elektromagnetiske felt  

Offentlig infrastruktur som luftledninger, kabler og transformatorstasjoner i kraftforsyningen gir 

lavfrekvente elektromagnetiske felt, mens basestasjoner og radio- og TV-master gir høyfrekvente 

felt. Ifølge Statens strålevern er det de nordiske strålevernsmyndighetenes felles vurdering at det 

ikke finnes vitenskapelig belegg for at mobil telekommunikasjon forårsaker skadelige helseeffekter, 

verken fra basestasjoner eller fra mobiltelefoner og andre trådløse telefoner, så lenge anbefalte 

retningslinjer fra den internasjonale strålevernkommisjonen for ikke-ioniserende stråling (ICNIRP) 

ikke overskrides. 

 

Meget sannsynlig 
 

     

Sannsynlig 
 

     

Mindre 
sannsynlig 
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Lite sannsynlig 
 

 X    

 Ufarlig 
 

En viss fare  Kritisk  Farlig Katastrofalt 

 
Forebyggende og konsekvensreduserende tiltak: Anlegg og traseer skal vises som informasjon og 

med hensynssone i kommuneplankartet. Plassering av nye anlegg må vurderes nøye i forhold til 

eksisterende bebyggelse og anlegg.  

 

Forurenset grunn  

Forurenset grunn kan man finne der det tidligere har vært industrivirksomhet, gartneri, planteskoler 

mv og i eldre fyllplasser. Miljødirektoratet forvalter en database over forurenset grunn som omfatter 

objekter i Ringsaker kommune. Forurenset grunn og arealer med stor sannsynlighet for forurensning 

blir vist kommuneplanen som hensynssone.  

 

Meget sannsynlig 
 

     

Sannsynlig 
 

     

Mindre 
sannsynlig 

     

Lite sannsynlig 
 

 X    

 Ufarlig 
 

En viss fare  Kritisk  Farlig Katastrofalt 

 
Forebyggende og konsekvensreduserende tiltak: Unngå å komme i kontakt med forurensningen ved 

etablering av nye bygg eller anlegg gjennom arealkartlegging. 

 

 

 

4.15 Hensynssoner i kommuneplanen 

 

Det er gjort en vurdering av hvilke tema som skal vises som hensynssoner, hvordan dette skal 

fremstilles på kart og hvilke bestemmelser som skal følge hensynssonene. Dersom alle 

hensynssonene skal vises i kommuneplankartet vil det vanskeliggjøre lesbarheten. En har derfor valgt 

å legge enkelte hensynssoner i temakart. I kommunens kartinnsynsløsning på internett ligger 

temakart som egne kartlag som kan skrus av og på etter behov.  Ved oversikt over hensynssoner er 

det referert til § 11-8 annet ledd bokstav a-f.  

I gjeldende plan var LNF-områder som var særlig viktig med hensyn på natur, kultur, landbruk og 

friluftsliv vist som differensierte områder på plankartet, der verdivurderinger av LNF-områdene var 
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lagt til grunn. Dette er langt på vei videreført, med unntak av naturområder, der en har valgt å være 

mer konkret i avgrensningen av naturområdene. 

 

 

Sikrings- støy og faresoner (a)   

Hensynssone Kode/tekst Kommentar 

Område for 

drikkevannsforsyning 

H120 Gjelder vannverkene Narud, Nybygda, 

Brøttum, Mesnali, Lismarka og Åsmarka, 

samt nytt område Holmen, øst for Brumunda. 

Rød støysone H210 Det er vist støysoner for de skytebaner hvor 

det foreligger støydata. Gjelder Kvemyra 

lerduebane og Åsheim Skytterlagsbane. Gul Støysone H220 

Andre støysoner (vegstøy) H290 Støysone langs veg er lagt inn som en sone 

som inkl både gul og rød støysone 

Ras og skredfare H310 Områder fra NVE sin ras- og skredbase. 

Inngår også i temakart ROS. 

Flomfare H320 200 års flomsone langs hele Mjøsa. Inngår 

også i temakart ROS. 

Brann- og/ eksplosjonsfare H350 Viser områder der det ikke tillates ny 

bebyggelse. Inngår også i temakart ROS. 

Høyspent H370 Gjelder de store overføringstraseene, sone på 

50 og 30 m fra midt av høyspent. Inngår også 

i temakart ROS. 

Annen fare (flyplass) H390 Gjelder småflyplass på Stavsberg. Inngår også 

i temakart ROS.  

 

Sone med særlig angitte hensyn (c)   

Hensynssone Kode/tekst Kommentar 

Hensyn landbruk H510 Er vist i temakart Landbruk og omfatter 
særlig viktige og verdifulle jord-, skog- og 
kulturlandskapsområder. 
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Hensyn friluftsliv H530 Viktige friluftsområder er vist i temakart. 

Hensyn naturmiljø H560 Prioriterte naturtyper, utvalgte naturtyper og 
utvalgte arter iht DN sin naturbase og MIS- 
registreringer, samt viktige viltoverganger er 
vist i plankart og i eget temakart. 

Buffersone iht. fylkesplan for Rondane-
Sølnkletten (villrein) er vist på plankart og i 
temakart Naturmiljø. 

 

Sone for båndlegging (d)   

Hensynssone Kode/tekst Kommentar 

Båndlegging etter lov om 

naturvern 

H720 Vist som hensynssone naturvern iht DN`s 
naturbase. Inngår også i temakart naturmiljø. 

Båndlegging etter lov om 

kulturminner  

H730 Vist som hensynssone kulturminner iht 

Riksantikvarens base for fredete 

kulturminner. 

Båndlegging etter andre lover  H740  Vist som statlig sikret friluftsområde.  

 

Følgende tema er vist i egne temakart 

- Risiko og sårbarhet (flom, ras- og skredfare, støy, forurensning, radon, høyspent) 

- Landbruk og kulturlandskap 

- Naturmangfold  

- Friluftsområder  

- Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, ref. Askeladden og eldre landskapsanalyser. 

 

Krav om regulering av byggeområder 

Av hensyn til lesbarheten i plankartet har en ikke valgt å legge hensynssone på byggeområder for å 

vise krav om regulering.  Bestemmelse 1.1 omtaler områder hvor det skal vurderes å lage 

områdeplan før detaljregulering. Videre har en valgt å vise reguleringskrav med R i plankartet, slik 

som i gjeldende plan.    

 

Forholdet til tidligere vedtatte planer 

Tidligere vedtatte reguleringsplaner skal fortsatt gjelde i den grad de ikke er i strid med overordnede 

prinsipper i kommuneplanens arealdel, eller sagt med andre ord, der det ikke har vært 

kommuneplanens hensikt å aktivt endre arealbruken.  
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4.16 Arealregnskap 
 

I arbeidet med kommuneplanen synliggjøres et arealregnskap for byggeområder. Som tidligere nevnt 

i kap 4.3 ble det ved 1. gangs behandling av kommuneplanen, tatt ut flere byggeområder. Disse 

fremgår av tabell under. Det er i hovedsak boligområder inkludert områder for spredt bosetting.  I alt 

er det tatt ut 2081 daa, hvor 327 daa er dyrka mark.  

Byggeområder 
lokalisert 

Fulldyrka jord 
(daa) 

Innmarksbeite 
(daa) 

Produktiv skog 
(daa) 

SUM 
(daa) 

Furnes 29  10  25  64 

Brumunddal 24    120  145 

Nes 23 16 52  91 

Moelv 10    34 44 

Ringsaker nord   11  145 156 
Spredt bolig i LNF 
 (SB områdene) 241 95  1.245 1581 

SUM (daa) 327 132 1.621  2.081  
  

Ved offentlig ettersyn ble det lagt ut et planforslag som foreslo følgende omdisponering av LNF til 

byggeformål (her er også udisponerte arealer fra gjeldende plan inkludert). Tabellen viser en 

omdisponering av 13.541 daa, der 1858 daa er dyrka mark.  

Byggeområder 
lokalisert 

Fulldyrka jord 
(daa) 

Innmarksbeite 
(daa) 

Produktiv skog 
(daa) 

SUM 
(daa) 

Furnes 613 18 368 999 

Brumunddal 897 159 2.370 3.426 

Nes 126 24  252  402  

Moelv 127     648   775  

Ringsaker nord 95  81   7.763   7.939   

SUM (daa) 1.858 282   11.401  13.541 
 

Etter offentlig ettersyn og på bakgrunn av innsigelser ble følgende arealer tatt ut av planen; Deler av  

B31 Børkelia, F5 Myrvold, B29 Byflatvegen , B90 Bergshøgda, B91 Røysheim, B92 Økelsrud,FB21 

Tangnes  samt at det ble gjort noen mindre justeringer for øvrig, se tabell neste side.  Totalt ble det 

tatt ut 337 daa, der 87 daa var dyrka mark.   

Nye tall viser at det totalt foreslås omdisponert 13.204 daa, der 1771 daa er dyrka mark.  
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Byggeområder 
lokalisert 

Fulldyrka jord 
(daa) 

Innmarksbeite 
(daa) 

Produktiv skog 
(daa) 

SUM 
(daa) 

F5 Myrvold 7   7 

B31 Børkelia 16 4 50 70 

B29 Bøyflatvegen   7 7 

B90 Bergshøgda 23   23 

B91 Røysheim   160 160 

B92 Økelsrud   12 22 34 

FB21 Tangnes 29 10  39 

Andre justeringer  12  -15 - 3 

SUM (daa) 87 26 224 337 
         
Justert totalareal 
til sluttbeh. (daa) 1771 256 11.177  13.204 

 

Til sluttbehandling legges fram en samlet oversikt over arealer som foreslås omdisponert.  Tabellen 

under viser fordeling på arealformål og skiller på: 

- Arealer godkjent i kommuneplan 2006-2018 (men foreløpig ikke utbygd) – Kolonne merket A  

- Nye arealer – kolonne merket B 

- Total areal omdisponert (A+B) - kolonne C.  

   
Arealer som foreslås omdisponert i kommuneplan 2014-2025  
 

AREALFORMÅL 
 

Fulldyrka  
jord (daa) 

Innmarks 
beite  
(daa) 

Produktiv 
skog (daa) 

A 
Avklart 

tidligere 
(daa) 

B 
Netto 
sum 
(daa) 

C 
Brutto 

sum 
(daa) 

 

Bolig 653,8 147,7 1.502,4 1.407,1 896,8 2.303,9  

Fritidsbebyggelse 7,2 10,8 7.420,8 2.345,1 5.091,7 7.436,8  

Forretning 176,8 10,3 227 36,4 377,7 414,1  

Tjenesteyting 78,5 0,2 32,3 31,4 79,6 111  

Fritid/Turistformål     1,7  1,7 1,7  

Råstoffutvinning 4,9 5,2 93,7 66,1 37,7 103,8  

Næringsbebyggelse 253,7 61,7 1.389,6 1.271,6 433,4 1.705  

Idrettsanlegg 20,3   7,2 0,1 27,4 27,5  

Grav- og urnelund 4,4     4,3 0,1 4,4  

Annen bebyggelse 129,3 7,1 113,8 149,7 100,5 250,2  

Samferdsel 395  7  291,4 8,9 684,5 693,4  

Grønnstruktur 46,9 7,6 97,8 106,6 45,7 152,3  

SUM (daa) 1.770,8 255,6 11.177,7 5.427,3 7.776,8 13.204,1  
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Tabellen viser at det ligger en utbyggingsreserve i gjeldende plan på 5.427 daa. Av dette arealet er 

934 daa dyrka mark. Det tilkommer 7.777 daa utbyggingsareal i ny plan, hvorav 837 daa dyrka mark. 

Total kapasitet på byggeområder i ny plan utgjør etter dette 13.204 daa, hvorav 1.771 daa dyrka 

mark.    

5 Konsekvensutredninger   

5.1  Konsekvensutredning av plandokumentet  

 

Plan- og bygningsloven stiller krav om at det for kommuneplanens arealdel skal utredes 

konsekvenser av foreslåtte utbyggingsstrategier og av de samlede virkningene av planens 

arealendringer. I nødvendig grad må det vurderes konsekvenser for enkeltområder. Grad og omfang 

av vurdering av enkeltområder vil være avhengig av områdets størrelse, konfliktnivå og omfang av 

virkninger.  

I konsekvensutredningen skal det avklares om framtidig utbygging kan få vesentlige virkninger for 

miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningen skal skje som en integrert del av den 

ordinære planprosessen, og utredninger skal være tilpasset planens omfang og være relevant for 

beslutning. Hensikten med slike utredninger i en tidlig fase er å få kunnskap om viktige hensyn og 

konsekvenser før planforslaget er ferdig utarbeidet.  Det er ikke konsekvensutredet områder som får 

endret formål. 

Ved innspill på nye byggeområder, har den enkelte forslagsstiller i liten grad gjort rede for tiltakets 

konsekvenser. Konsekvensvurderingene er derfor i sin helhet utført av kommunen, basert på 

tilgjengelig informasjon og kunnskap om områdene.  I det videre planarbeidet vil det være aktuelt å 

gjøre ytterligere utredninger og undersøkelser for å kunne ta stilling til om foreslåtte byggeområde 

kan realiseres. 

I tillegg til vurdering av nye byggeområder enkeltvis, er det gjort en samlet vurdering av foreslåtte 

arealbruksendringer i Nydals, Brumunddal og Moelv. Etter offentlig ettersyn er det utarbeidet en 

egen konsekvensutredning for samlet utbygging i Ringsakerfjellet, samt at flere av KU-skjemaene er 

utbedret, etter kommentarer i høringsuttalelsene eller ny informasjon.  

 

Konsekvensutredningene foreligger i eget vedlegg til planbeskrivelsen
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5.2 Oversikt over områder som er utredet 

 

Nye områder for bebyggelse og anlegg 
BA1 Tømmerli 
BA3  Mengshol 
BA4 Gaupen 
BA6 Tyria massedeponi  
 
 
Nye boligområder 
B1 Nydalsenga,   
B5 Røsethagan, Kylstad 
B7  Kval 
B8 Jessnes 
B9 Lykseth, Nydal 
B10 Lefstorget  
B11 Ånnerud, Brumunddal 
B19 Øverkvern vest 
B28 Furubakken, Brumunddal 
B31  Børkelia 
B42 Retterstadvegen, Stavsjø 
B52-B54 Anderkvern/Løkkesvea/Bruvollhagan 
B58  Sanda, Moelv 
B76  Ødegårdsjordet, Brøttum 
B84 Larsåsen, Åsmarka 
 
Nye områder for fritidsbebyggelse 
FB4 Ljøsheim 
FB6 Lauvlia 
FB7 Kroksjølia 
FB8 Heståsmyra- Lunkefjell 
FB9 Birkebeinerbakken 
FB10 Nybu 
FB11 Fløyta 
FB13 Svarthaugen vest 
FB15 Svarthaugen 
FB16 Revhibakkmyra 
 
Nye områder for forretninger, næring og tjenesteyting, fritids- og turistformål 
F1 Arnkvernkrysset 
F2 Nydal 
N3 Ånnerud, Brumunddal 
N11 Buvika, Næroset 
N13 Natrudstilen  
N14 Sjusjøstallen  
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T1 Furnes ungdomsskole 
T2 Mørkved skole  
T8 Næroset høydebasseng 
T9 Moelv renseanlegg 
T10 Vea fagskole 
T11 Ringsaker kirkegård 
  
Nye idrettsområder  
I1 Brøttum idrettslag 
I2 Bøverlund 
 
Nye vegforbindelser 
 Ny vegforbindelse Nydal – Trehørningen 
 Ny vegforbindelse Industrigata – fv 213 
 
LNF-områder/motorisert ferdsel 

Luftsport på Mjøsa 
Isbane på Grøtlitjernet 

 

Samlet konsekvensutredning 

 Tettstedsutvikling i Nydal 

 Byutvikling i Brumunddal 

 Byutvikling i Moelv  

 Utvikling i Ringsakerfjellet 

  

 


