AREALPLAN-ID

2014100850-1

Ringsaker handelspark
Kryss Fv66 – endring av reguleringsplan
Oppstart - Informasjon om plan og prosess

Ringsaker handelspark AS
15. april 2018

REGULERINGSPLAN – KRYSS I FV66 VED RINGSAKER HANDELSPARK

o:\18003 åker handelspark, regulering fv66\4-prod\48 regplan\2 oppstart\kryss fv66 plannotat 2018-04-15.docx

SIDE 2

REGULERINGSPLAN – KRYSS I FV66 VED RINGSAKER HANDELSPARK

SIDE 2

INNHOLD
1.

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET .................................................................................................... 4

2.

VURDERTE ALTERNATIVER FOR NY ADKOMSTVEG ................................................................ 5

3.

PLANAVGRENSING VED OPPSTART ............................................................................................... 6

4.

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET ........................................................... 7

5.

VURDERING I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING .................. 9

6.

REGULERINGSPLAN – PROSESS .....................................................................................................10

Gjeldende reguleringsplan
Ringsaker handelspark

BKB2

BKB1
BKB3

o:\18003 åker handelspark, regulering fv66\4-prod\48 regplan\2 oppstart\kryss fv66 plannotat 2018-04-15.docx

SIDE 4

REGULERINGSPLAN – KRYSS I FV66 VED RINGSAKER HANDELSPARK

1.

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

Ringsaker Handelspark AS ønsker å utvikle handelsparken Åker E6 til et attraktivt område for
handelsvirksomhet, med plasskrevende varer.
Det er tidligere utarbeidet reguleringsplan for handelsparken (se forrige side), inklusive ny hovedatkomst
fra et kanalisert kryss med venstresvingefelt på Fv66. Planen var i samsvar kommuneplanens arealdel,
2014-2025, område F1, og ble godkjent 19. oktober 2016.
I bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan er det angitt at adkomst til handelsparken kan skje uten
tiltak på fylkesvegen (kanalisert kryss/venstresvingefelt) ved utbygging av BKB1-BKB2-BKB3, se skisse
forrige side og nedenfor. Statens vegvesen har påpekt, etter at reguleringsplanen ble vedtatt, at et slikt
kryss bør etableres allerede ved utbygging av de første feltene i handelsparken.

A
Tiltakshaver ønsket også dette. Den
gjeldende reguleringsplanen er imidlertid
noe ufullstendig i forhold til avkjørsel fra
Fv66 til to boliger på sørsiden av Fv66.
Det er vist en avkjørsel, merket A i
figuren ovenfor og til høyre, som ender ut
i det regulerte kanaliserte krysset på
FV66, noe som ikke er akseptabelt i
forhold til trafikksikkerhet og gjeldende
vegnormaler.

A

Det er nødvendig å finne en annen
løsning for adkomst fra Fv66 til disse
boligene, og dette er bakgrunnen for
planarbeidet.
Planarbeidet gjennomføres av Structor Lillehammer AS på vegne av Tema Eiendom AS, i samarbeid med
Ringsaker kommune og Statens vegvesen.
Følgende er kontaktpersoner:
•
•
•

Ringsaker kommune
Tina Marie Østby
Telefon 62 33 51 54

Mail: TinaMarie.Ostby@ringsaker.kommune.no

Ringsaker handelspark AS
Rune Andersen
Telefon 950 26 999

Mail: rune.andersen@temaas.no

Structor Lillehammer AS
Harald Snippen
Telefon 932 43 076

Mail: harald.snippen@structor.no
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2.

VURDERTE ALTERNATIVER FOR NY ADKOMSTVEG

X
Dagens avkjørsel fra fylkesveg 66 må stenges
når det etableres et kanalisert kryss i Fv66.
I dialog med Ringsaker kommune og Statens
vegvesen er det vurdert ulike alternativer for
adkomst fra fylkesveg 66 til de aktuelle
eiendommene. I utgangspunktet ble vurdert 4
ulike løsninger, se skissen til høyre.
Alternativ 4 er vurdert som lite aktuell av
vegtekniske årsaker; det er lite ønskelig med
en ny avkjørsel ved enden av det nye
kanaliserte krysset, med ca 6% stigning på
fylkesvegen. Traséen går over dyrka mark.
Etter innspill fra berørte grunneiere,
blant annet i et møte avholdt 15. januar 2018,
er det vurdert en løsning, alternativ 5, hvor adkomstvegen til handelsparken blir en egen arm i det nye E6krysset, se skissen til høyre. En slik løsning innebærer at
det ikke blir behov for et nytt kanalisert kryss i
fylkesvegen, og at avkjørslene mot sør dermed kan
opprettholdes.

5

Utbygger av handelsparken ønsker ikke en slik løsning,
blant annet fordi dette er lite i samsvar med den
arealbruk som er lagt til grunn i handelsparken, også for
den utbygging som nå er nær forestående.
Løsningen krever at reguleringsplan for både E6 og
handelsparken må endres. En omregulering av E6krysset vil kunne påvirke fremdriften i E6-utbyggingen.
Løsningen er vurdert i samråd med statens vegvesen og følgende momenter er trukket frem:
•

Ut fra en overordnet vurdering av vegnettet er det ikke ønskelig å kople adkomst til næringsparken
direkte til E6-krysset

•

En femarmet rundkjøring gjør det vanskeligere for trafikantene å orientere seg, det blir mer
komplisert skilting, med større fare for feilkjøring i krysset.

•

Fotgjengere gjennom kryssområdet får en ekstra vegarm å krysse.

•

Rundkjøringen må lages større, for å ivareta springskurver for aktuelle kjøretøyer (modulvogntog).

Ut fra momentene ovenfor er det konkludert med at denne løsningen ikke er ønskelig.
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Det er videre vurdert en løsning, alternativ 6, hvor
fylkesvegen, dvs det kanaliserte krysset, forskyves mot
nord, for dermed å kunne etablere lokalveg på sørsiden på
nåværende fylkesveg, uten inngrep på eiendommene, se
skissen til høyre.

6

Dette er mindre omfattende endringer enn forrige løsning,
men krever likevel endring av reguleringsplaner for både E6
og handelsparken.
Denne løsningen er vurdert som lite ønskelig og aktuell,
blant annet ut fra geometrien på fylkesvegen inn mot
rundkjøring i E6-krysset, og arealbruk inne på
handelsparkens område.
Mulige negative konsekvenser for fremdrift, både E6 og
handelsparken, bidrar også til at dette er en lite ønskelig
løsning.
I planarbeidet tas sikte på å belyse alternativene 1-2-3 nærmere, eventuelt også en mellomting mellom
alternativ 3 og 6. Planområdet er likevel avgrenset slik at både alternativ 5 og 6 omfattes, dersom det
skulle komme sterke innspill til planarbeidet som tilsier at disse løsningene er aktuelle.

3.

PLANAVGRENSING VED OPPSTART

Planavgrensing ved oppstart fremgår av eget vedlagt kart, og er illustrert i figuren nedenfor. Avhengig av
løsning som velges, kan det bli aktuelt å redusere planområdet når reguleringsplankartet utarbeides.
Planområdet dekker nødvendig areal for å regulere et nytt kanalisert kryss i Fv66, dvs med
venstresvingefelt inn mot handelsparken. Videre er planområdet avgrenset slik at tidligere omtalte
alternativ 1-2-3, eventuelt også 4-5-6, skal kunne reguleres..
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4.

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET

4.1

Kommuneplan Ringsaker

Utsnitt av kommuneplanen er vist nedenfor. De aktuelle områdene for ny reguleringsplan inngår i
godkjente reguleringsplaner, som gjelder foran kommuneplanen.

4.2

Kommuneplan Hamar

Utsnitt av planen er vist nedenfor. De aktuelle arealer er vist
som landbruksformål. Det er ingen reguleringsplaner i Hamar
innenfor det aktuelle planområdet for ny reguleringsplan.
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4.3

Reguleringsplan E6 Arnkvern – Tjernli

E6 gjennom området, inklusive toplanskryss og deler av fylkesveg 66, inngår i reguleringsplanen E6
Arnkvern – Tjernli. Planen ble godkjent 12. desember 2012.

4.4

Reguleringsplan Ringsaker handelspark

Reguleringsplan for
Ringsaker handelspark,
inklusive ny hovedatkomst
fra et kanalisert kryss med
venstresvingefelt på Fv66,
ble godkjent 19. oktober
2016.
Planen er i samsvar
kommuneplanens arealdel,
2014-2025, område F1.
Det er noe overlapp av
arealer i forhold til E6planen.
Planen for handelsparken
er godkjent etter E6planen, og gjelder dermed
foran denne i områder
med overlapp.
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5.

SIDE 9

VURDERING I FORHOLD TIL
FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING

Kommunen er ansvarlig myndighet for kommunale planer.
Det aktuelle planområdet kan bli redusert når forslag til plan for ny adkomstveg blir oversendt
kommunen for behandling, med forslag til løsning for ny adkomstveg.
Det blir marginale arealer som faller utenfor tidligere regulerte områder, og reguleringen blir i hovedsak i
samsvar med tidligere godkjente reguleringsplaner.
Reguleringsplanen faller ikke inn under forskriftens § 6 (vedlegg 1) om tiltak som alltid skal
konsekvensutredes.
Etter tiltakshavers vurdering faller planarbeidet heller ikke inn under § 8 (vedlegg 2) og § 10, dvs at det
formelt ikke er krav om planprogram og konsekvensvurdering.
Det er ingen kjente problemstillinger som tilsier at planarbeidet kan utløse krav om planprogram og
konsekvensvurderinger.
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6.

REGULERINGSPLAN – PROSESS

6.1

Organisering – oppstart av planarbeid

SIDE 10

Ringsaker handelspark har engasjert Structor til å utarbeide reguleringsplan for tiltaket. Arbeidet skjer i
samarbeid med Ringsaker kommune.
Det ble avholdt oppstartmøte med kommunen den 12. april 2018. Drøftinger i møtet, knyttet til
planarbeidet og videre prosess og framdrift, er lagt til grunn for videre arbeider.

6.2

Planprosess

Reguleringsplanen utarbeides i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er lagt opp til
følgende prosess:
1. Oppstart av planarbeidet varsles i Ringsaker Blad den 18. april 2018. Oppstartvarsel er også lagt ut
på kommunens hjemmeside. Aktuelle offentlige etater, grunneiere og andre berørte varsles direkte.
2. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 18. mai 2018. Innspill sendes til Structor.
3. Innspill til planarbeidet vurderes i samarbeid mellom Ringsaker kommune og tiltakshaver.
4. Structor, på vegne av Ringsaker handelspark,
utarbeider forslag til reguleringsplan i samarbeid med Ringsaker kommune.
5. Det kan i denne fasen være aktuelt med kontakter og/eller møter med berørte grunneiere eller andre
med interesser i området.
6. Første gangs behandling i planutvalget: Ringsaker kommune ved planutvalget vedtar å sende planen
til berørte parter med mulighet for å uttale seg innen en gitt frist, normalt minst 6 uker.
7. Ringsaker kommune og tiltakshaver vurderer om det har kommet merknader til planforslaget som
medfører behov for endringer i planen.
8. Et endelig planforslag utarbeides.
9. Andre gangs behandling i planutvalget:
Planutvalget vedtar å sende planen til Kommunestyret for endelig vedtak.
10. Kommunestyret vedtar planen og Ringsaker kommune sender ut melding om dette, med klagefrist.

6.3

Medvirkning

Berørte naboer og grunneiere blir tilskrevet om planforslaget både ved varsling av oppstart og ved
utlegging til offentlig ettersyn, og vil slik bli gitt anledning til å stille spørsmål og å uttale seg om
planforslaget.
Det ble 15. januar 2018 avholdt et dialogmøte om tiltaket, med inviterte grunneiere og naboer, Ringsaker
kommune og tiltakshaver.
Det kan bli aktuelt å avholde et nytt møte, avhengig av hvilke problemstillinger som må vurderes i
planarbeidet.

6.4

Framdrift

Tiltakshaver håper at reguleringsplanen kan andregangs-behandles i planutvalget og godkjennes av
kommunestyret i siste halvår 2018.
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