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2 Formålet med planarbeidet 
Målet med planarbeidet er å regulere for næringsbebyggelse på tomt for vegserviceanlegg og 

døgnhvileplass v/E6 krysset i Brumunddal.  

Planområdet eies av:  Trinto Eiendom AS, Ringsaker kommune og Statens vegvesen.  

 

Figur 1 Viser område for oppstartvarsel (blå linje) med gjeldende reguleringsplan E6 Tjernli – Botsenden, sist 
revidert 24.5.2017, som bakgrunnskart.   

3 Planprogram 

3.1 Viktigste tema 
Viktige tema i planarbeidet blir:  

- Rammer og prinsipper for utforming av bebyggelse. 

- «Hovedgate for gang- og sykkeltrafikk» mellom Mjøsstranda og sentrum, samt gang- og 

sykkelarealer langs tomtas nordside/langs framtidig fylkesveg.  

- Plassering og utkjøring til fylkesveg.  

- Om vegserviceanlegg skal integreres i ny arealbruk og i så fall hvordan. 
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Vedtatt løsning for gang- og sykkel er preget av arealbehov til regulert døgnhvileplass 

(trailerparkering). Linjeføring for gang- og sykkelløsninger er prioritert ned/lagt rundt trailerareal. En 

avgjørende premiss for ny arealbruk vil være prioritering av en markant og direkte trasé fra 

Mjøsstranda/Granerud bru under E6 og inn mot sentrum.  

3.2 Om vurdering av alternativer 
Planområdet er avgrenset av riks- og fylkesveger. Mjøstårnet er under bygging sør for E6. Områdene 

nord for planområdet er regulert for byutvikling/nye bydeler i områdereguleringsplan for Brumunddal 

sentrum nord.  Alternativvurdering vil være begrenset til trafikkløsninger/avkjøring og prinsipper for 

utforming av bebyggelse. Det tas ikke sikte på å fremme alternative planforslag.  

3.3 Organisering av planarbeidet, medvirkning og framdrift 
Kommunen varsler oppstart som eier av en sentral del av planområdet og forbereder nødvendige 

konsekvensutredninger.  

 Utforming av planforslag til offentlig ettersyn skal gjennomføres i samarbeid med kjøper. 

Det forutsettes løpende dialog med vegvesenet som grunneier for en del av planområdet og 

vegmyndighet.  Det forutsettes også løpende dialog med Trinto Eiendom AS som grunneier.  Møter og 

kontakt med andre interessenter ved behov. Det anses ikke å være behov for «folkemøte».  

4 Krav om konsekvensutredning 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredning,  §6, bokstav b, Vedlegg 1. punkt 24:  

«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et 

bruksareal på mer enn 15 000 m2».  

Planarbeidet skal konsekvensutredes og skal ha planprogram.  

5 Overordnede rammer og premisser 
Arealet ligger innenfor 500 m avstand til kollektivknutepunkt Brumunddal stasjon og har direkte 

gangforbindelse til stasjonen og sentrum. Kommunen forstår det slik at dette er et området som ifølge 

statlige planretningslinjer bør utnyttes med høy tetthet som ledd i en tettstedsutvikling som støtter 

kollektivtransport, sykkel og gange.   

Premisser fra detaljreguleringsplan for E6 og fra områdereguleringsplan for nye bydeler legges til 

grunn for arealbruk og utforming i kombinasjon med ivaretakelse av målsetting om vegserviceanlegg 

ved E6-krysset.  

Ved siste revidering av reguleringsplanen E6 Tjernli – Botsenden, vedtok kommunestyret (i møte 

14.6.2017, sak 047/17) at det skal startes en planprosess for å finne alternativ lokalisering av 

døgnhvileplass for vogntog på strekningen mellom Brumunddal – Rudshøgda. Nye Veier er i gang med 

denne prosessen.  

6 Utredning og kunnskapsbehov 

6.1 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Det gjennomføres ROS-analyse på vanlig måte. 

6.2 Naturmangfold 
Området er sterkt preget av trafikkarealer også i dagens situasjon. Avsjekk mot artsdatabank og 

naturbase. Ikke behov for ytterligere utredninger.  
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6.3 Støy, luftkvalitet og forurensning 
Området ligger i rød støysone og luftsone langs E6. Det er ikke aktuelt med støy- eller luftfølsom 

bebyggelse, kun kontor/næring/vegservice og lignende.  

6.4 Flom og overvann 
Forhold til flom fra Mjøsa og Brumunda og overvann er grundig vurdert i planarbeid for E6 Tjernli-

Botsenden og områdereguleringsplan for Brumunddal sørvest. Kunnskap og prinsipper fra disse 

planene legges til grunn. Det er ikke behov for ytterligere utredninger.  

6.5 Kulturminner og kulturmiljøer 
Det er ikke kjente kulturminner i området. Med hensyn til automatisk fredede kulturminner er 

området fullt ut undersøkt i tidligere planer. Ikke behov for ytterligere utredninger. 

6.6 Barn- og unges interesser og samspill med lokalmiljøet 
Opprioritering av gang- og sykkelforbindelse er prioritert tema for planarbeidet. Dette er viktig på 

grunn av aktivitetsområder i Mjøsparken. Ut over dette er det ikke særskilte interesser i planområdet. 

Ikke behov for ytterligere utredninger. 

6.7 Universell utforming 
Ivaretas fullt ut etter gjeldende lover og regler for bygg og veger.  

6.8 Alternative energikilder, tiltak for lavere energibehov 
Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  

6.9 Landskap 
Området rundt er vedtatt omformet til bybebyggelse/nye bydeler. Tomta ligger foran de framtidig 

«bybebyggelsesområdene», med fasade mot E6 og Mjøsa. Mjøstårnet preger omgivelsene.  

I det framtidige bylandskapet vil bebyggelse på denne tomta formidle en overgang mellom 

bybebyggelse og E6/Mjøstårnet/Mjøsa. Dette er grunnlag for utforming av bebyggelse på tomta.  

I naturlandskapet/det store landskapsrommet over Furnesfjorden, vil bebyggelsen på den aktuelle 

tomta smelte sammen med framtidige bydelene på Granerudjordet/Globus,  forutsatt at byggehøydene 

er tilsvarende eller lavere. Dersom det foreslås bebyggelse som er markant høyere enn 25m (maks 

byggehøyde jf. områderegulering for «nye bydeler»), må det gjøres nærmere vurdering, men 

kryssområdet ved E6 er preget av store landskapsformasjoner/støyvoller mm. Området anses å ha stor 

tåleevne for tyngre bebyggelse.  

6.10 Trafikk 
Området er forberedt for å ta store trafikkmengder gjennom planavklaring for fire felts E6 og nye 

bydeler. Det anses ikke å være behov for nye trafikkanalyser på overordnet nivå, men en helt lokal 

trafikkvurdering/-analyse med forutsetning om kontorbygg i stedet for døgnhvileplass må legges til 

grunn for plassering og utforming av kryss/avkjøring til fylkesveg. Dette fordi et kontorbygg i stedet 

for døgnhvileplass vil endre trafikkbildet fra stor andel tungtransport til høyere andel lette kjøretøy og 

vesentlig ferdsel med gange og sykkel.  

 


