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NOTAT 

Prosjekt Nydalsenga  

Til  Ringsaker kommune 

Kopi  Trysilhus Nordøst AS v/Tore Runeberg  

Fra Plan23 AS, Øyvind Ekker  

Dato 09.12.2019  
 

OPPSUMMERING FRA OPPSTARTSMØTE FOR ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR 

NYDALSENGA, plan-id 2014050545 

 
 

Innledning  

I forbindelse med byggesøknad fra Trysilhus Nordøst AS (THN) er det oppstått ønske om å endre 

noen av forutsetningene i gjeldende plan, eventuelt at det dispenseres fra bestemmelsene. I notatet 

gjennomgås punktene, og det redegjøres for konsekvenser av endringene.  

Nydalsenga inkluderer fem felter for konsentrert småhusbebyggelse, tre blokkfelter og et 

eneboligfelt. THNs byggesøknad gjelder feltene (BK1-2) og del av BF1.  

 

Parkering  

Parkeringsbestemmelsen viser til kommuneplanbestemmelsene. Skillet mellom 1 og 2 plasser går ved 

70 m2 BRA. 24 av 58 boliger i rammesøknaden er 71 m2 BRA. Utbygger ønsker å bygge 1,5 p/bolig.  

THN mener en slik endring vil være positivt. De kan blant annet vise til et tilsvarende prosjekt på 

Petlund, Stange, hvor det er telt parkerte biler tre ulike netter. Det høyeste belegget på 

parkeringsplassene er 1,4 bil per boenhet. Til hver boenhet blir det en øremerket carport. De øvrige 

plassene ligger samlet, så fleksibilitet sikres.  

Forslag til ny reguleringsbestemmelse:  

Nødvendige oppstillingsplasser for biler etter kommunale bestemmelser, skal dekkes på egen grunn 

eller på tilhørende felles parkeringsarealer, PBL § 11-9 nr. 5. For boliger innenfor BK1 og BK2 tillates 

1,5 parkeringsplass per boenhet. 

 

 

Terrengbearbeiding og matjord (pkt 1.3 i bestemmelsene) 

THN klarer ikke oppfylle bestemmelsen «Maksimal endring av terreng er +- 1,5 m i forhold til 

eksisterende terreng» i felt BK2. Der er terrengfallet flere steder 1:7. I stedet for å spesifisere 

maksimal endring ønsker forslagsstiller en rundere bestemmelse, som krever at man ser på flere 

muligheter/tiltak for å tilpasse seg til/forme terrenget og gi et samlet sett best resultat. THN mener 

en slik endring vil være positiv.  

Forslag til ny reguleringsbestemmelse:  
Matjord som fjernes i forbindelse med utbygging, skal disponeres på annet areal innenfor gnr 
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766 bnr 1. Terrenginngrep og masseforflytninger skal minimeres. Maksimal tillatt endring av 
terreng er +- 1,5 m i forhold til eksisterende terreng. 
 
Det skal legges vekt på god terrengtilpasning. Ny bebyggelse skal plasseres i samspill med 

omgivelsene og ta hensyn til eksisterende terreng på byggetomten og nabotomtene. Nytt terreng skal 

tilsluttes eksisterende terreng på en naturlig måte. 

 

 

Maksimal mønehøyde (pkt 2.3)  

Bestemmelsen gjelder alle fem feltene med konsentrert småhusbebyggelse. Problemet til THN er 

todelt. 1) Bestemmelsen tar ikke opp i seg hva som skjer når bebyggelsen trapper med terrenget. 

Standard høydemåling er fra gjennomsnittlig planert terreng rundt hele huset. Ved trapping vil 

gjennomsnittet ligge under planert terreng for halve huset, og da overskrides maksimalhøyden, selv 

om huset reelt sett ikke er høyere, og 2) Mønehøyde på de høyeste delene av huset er opp mot 9,8 

m, så det er behov for å øke maks høyde med 0,2 m.  

THN mener en endring vil være positiv. Å kunne trappe med terrenget er gunstig for tilpassing til 

eksisterende terreng og gir bedre områder rundt husene. En økning av maksimal byggehøyde på 0,2 

m er en så liten endring at den kan aksepteres og vil ikke gi en merkbar endring for omkringliggende 

områder.  

Reviderte bestemmelser: 

Maks mønehøyde og er 9,6 m, ved flate tak eller pulttak er maks gesimshøyde 9,6 m.  

Bebyggelsen tillates oppført med maksimal møne-/gesimshøyde 9,8/6,6 meter målt fra 

gjennomsnittlig planert terreng. For husrekker som trapper med terrenget måles møne-

/gesimshøyde fra planert terreng rundt hver trappende bygningsdel. Takopplett/arker som 

utgjør mindre enn 1/3 av takets lengde inngår ikke i beregning av møne-/gesimshøyde. 

 

 

Støysoner (pkt 5.2)/støyskjerming 

Bestemmelsen gjelder langs hele planområdets grense mot Gjerluveien, og det står blant annet at: 

«Det skal anlegges støyvoll som har 2,2 m høyde over fylkesvegens vegmidte.» THN ønsker å benytte 

bakvegg på carport som del av støyskjermingen av områdene innenfor. Støyskjerming er allerede 

bygget, som en blanding av voll og skjerm.  

THN mener en endring av at det skal være voll er positivt. Så lenge støykravet innfris bør ulike 

løsninger kunne tillates. Bruk av bakvegg på carport gir en bedre utnyttelse av området og kan være 

et bidrag til et variert uttrykk langs vegen, som også er et kommunalt mål.  

Reviderte bestemmelser: 

Hensynsone for støy med og uten støyskjerming er avmerket på plankartet. Grenseverdiene i den 

sentrale retningslinje T-1442 for behandling av støy i arealplanleggingen forutsettes overholdt i hele 

planområdet. Det er utarbeidet egen støyrapport knyttet til trafikkstøy langs fylkesvegen, og 

nødvendige tiltak som følge av denne forutsettes gjennomført innenfor planens rammer.  

Støyskjerming kan løses ved hjelp av eksempelvis jordvoll, skjerm, garasje-/carportvegg. Det skal 

være et variert uttrykk mot veien, for eksempel ved bruk av ulik utforming, materialbruk, farger og 

beplantning. Det skal anlegges støyvoll som har 2,2 m høyde over fylkesvegens vegmidte. I tillegg 
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skal 2. etasje i boligene i støysonen i nødvendig grad fasadeisoleres. Soverom bør legges på den 

stille siden av bygningen. 

 

 

Lekeplass og uteareal (pkt 6.5) 

Bestemmelsen sier at «Nærlekeplass på min 150 m2 pr 25 boliger i maks avstand 50 m fra bolig, …» 

Kravet til maks 50 meter kan medføre at det må anlegges flere plasser med litt utstyr fremfor at det 

blir større lekeplasser med et bedre utvalg av utstyr.  

THN mener en oppmyking av bestemmelsen vil være positivt. Både størrelse på lekeplasser og 

gangavstand er viktig, men på forholdsvis små felter som dette, med 20 30 boliger per felt vil det bli 

rart med to likestilte lekeplasser på hvert felt.  

Reviderte bestemmelser: 

En nærlekeplass på min 150 m2 skal være etablert før det gis brukstillatelse for bebyggelse i det 

aktuelle området. Ved flere enn 25 boliger innenfor feltet skal lekeplassens størrelse økes eller det 

anlegges flere lekeplasser. Gangavstand fra boligene bør ikke overskride 50-100 meter.  

Nærlekeplass på min 150 m2 pr 25 boliger i maks avstand 50 m fra bolig, skal være etablert før det 

gis brukstillatelse for bebyggelse i det aktuelle området.  

I tillegg skal kvartalslekeplass være etablert i henhold til krav i pkt. 2.6 før det gis brukstillatelse for 

mer enn 100 boenheter til sammen i planområdet. 

 

Utomhusarealer og turveger i friområdene skal opparbeides samtidig med 

byggearbeidene for øvrig. 

 

 

Arealformål 

Endret bruk av nedre del av felt BF1 påvirker ikke andre felter innenfor området, kanskje med unntak 

av eksisterende enebolig på BF1. THN har inngått en avtale med eier av tomten om denne endringen. 

Endring av formål bør gjøres som en planendring og det foreslås at aktuell del inngår i felt BK2.  

THN mener endringen er positiv. Den endrete delen ligger «oppe» i feltet, og vil være til stor hjelp i å 

få nok parkering. Den ligger rett bak støyskjermen og er forholdsvis liten, så den vurderes å være en 

lite attraktiv eneboligtomt.  

 

 

Risiko og sårbarhet (ROS) 

THN mener at foreslåtte endringer ikke har negative konsekvenser for risiko- og sårbarhet.  

 


