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I henhold til vedlegg  
 
 
 
Endring etter forenklet prosess, reguleringsplan E6 Arnkvern - Tjernli, endring ved Nydalen 
mot IKEA Handelspark Nord 

 
BAKGRUNN 
Reguleringsplanen for E6 Arnkvern – Tjernli ble vedtatt i 2012. I ettertid er det godkjent et 
nytt handelsområde IKEA Handelspark Nord ved Nydal, som ble vedtatt 23.9.2015. Område 
er under utvikling og de første næringsbyggene er etablert. Olrudgruppen AS søker om å 
justere planlagt støyvoll langs E6. Endringen er kort beskrevet og vurdert under, for 
nærmere detaljer vises det til vedlagte notat fra Arealtek.   
 
BESKRIVELSE 
Langs E6 mot handelsparken er det regulert ca. 450 lang voll som er 4 m høy og som 
reduseres til 3 m høyde langs nordgående avkjøringsrampe til etablert rundkjøring. I 
sørenden, på en 150 m lang strekning, søkes det nå om å redusere vollens høyde fra 4 m til 
1,5 m jf. figur 1 i vedlegg.  
 
Det er gjennomført ny støyberegning hvor det er tatt hensyn til trafikkprognoser for 2040 og 
økning i hastighet fra 100 km/t til 110 km/t.  Støyberegningene viser at for uteoppholdsareal 
(1,5 meters høyde over bakken) vil ingen boliger oppleve forverring av støysituasjonen som 
følge av redusert støyvoll.  
 
Støyutredningen viser derimot at 17 boliger vil oppleve en økning på 1 dB på fasaden som 
følge av redusert høyde på støyvollen. Boliger som blir berørt av gul støysone fra E6 skal 
uansett vurderes nærmere for lokale skjermingstiltak slik at støynivå ved alle boliger 
tilfredsstiller støykravene.  
 
Ny støyberegning har ikke tatt hensyn til at det innenfor næringsområdet skal føres opp 
forretningsbygg med tillatt gesimshøyde mellom 10 og 20 meter. Disse bygningene vil bidra 
til at støyforholdene blir ytterligere forbedret når handelsparken er ferdig utbygd.  
 
VURDERING 
Kommunens holdning er å sikre best mulig støyskjermingstiltak tettest på kilden, for å 
redusere behovet for lokale støyskjermingstiltak. Kommunen er derfor i utgangspunktet 
kritisk til å redusere støyskjermingstiltaket på en 150 m lang strekning langs E6. En ser 
imidlertid at det kan være grunner for å akseptere omsøkte løsning i denne saken.    
 
Lydstyrke og støynivå måles i desibel (dB) som er en logaritmisk skala. 1 dB er minste 
målbare endring i lydnivå. En dobling av lydenergien (2-3 dB økt støynivå) vil være merkbart, 
mens det må til en tidobling av lydenergi (10 dB økt støynivå) for at støynivået skal oppfattes 
som dobbelt så høyt. 1 dB økning vil knapt være merkbart. 



   

 
Støyberegninger viser at det er ingen boliger som får økt støynivå på uteoppholdsareal som 
følge av endringen, noe som vurderes positivt.   
 
Det er uheldig at 17 boliger får økt støy på fasade på 1 dB, med det kan løses ved lokale 
støyskjermingstiltak.  Utover dette er det forventet at regulert og planlagt bebyggelse 
innenfor handelsparken vil gi ytterligere skjermingseffek når området er ferdig utbygd. 
Innenfor handelsparken er det tillatt bebyggelse med høyde mellom 10 og 20 meter.  
 
På dette grunnlag mener kommunen at det her vil være forsvarlig å redusere støyvollens 
høyde, da konsekvensen for bebyggelsen vil bli tilnærmet uendra. Nye Veier som vegeier er 
ansvarlig for at støyforholdene, for de som blir berørt av økt trafikkstøy, ligger innenfor 
kravene satt av myndighetene, jf krav satt i gjeldende reguleringsplan.  
 
Endringene vurderes å ligge innenfor plan- og bygningslovens rammer for endring ved 
forenklet prosess, forutsatt at det ikke dukker opp vesentlige innvendinger ved høring. 
Endring ved forenklet prosess kan vedtas av planutvalget. 
 
For mer informasjon og innsyn i plandokumentene, se fullstendig kunngjøring på 
www.ringsaker.kommune.no/arealplaner. Ta kontakt med saksbehandler dersom 
plandokumentene ønskes tilsendt. Eventuelle merknader til endret reguleringsforslag ønskes 
innen fredag 25 oktober 2019. Merknader sendes til Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 
Brumunddal eller på e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no. 
 
Eventuelle spørsmål til endringsforslaget kan stilles:  
Arealtek v/Hilde Smedstad, tlf. 930 69 363, e-post hilde@arealtek.no 
Ringsaker Kommune v/Tina Østby, tlf. 62 33 51 54, e-post tmo@ringsaker.kommune.no 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anne Gunn Kittelsrud         
Plansjef         

 
Tina Marie Østby 

       planrådgiver 
 
Dokumentet er godkjent digitalt og sendes ut uten signatur til epostmottakere. 
 
Vedlegg som finnes på kommunens hjemmeside: 

- Notat fra Arealtek, datert 17.9.2019 
- Støyutredning 

 
    

 
 
Kopi til:     
Arealtek AS v/Hilde Smedstad  Elvarheimgata 10B 2408 ELVERUM 
Postmottak Kart og byggesak     

http://www.ringsaker.kommune.no/arealpla
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Kopi til:     
Postmottak Teknisk drift     
Postmottak Teknisk drift     
Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-
regionen 

 Postboks 4063 Postterminalen 2306 HAMAR 

Vegard Strøm     

 
 
 


