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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID/ VARSEL OM ENDRING AV RE-
GULERINGSPLAN JF PLAN OG BYGNINGSLOVENS § 12-14 

I medhold av §§ 12-8 og 12-14 i Plan- og bygningsloven, varsles det herved at 
reguleringsplan for E6 Moelvkrysset i Moelv er tenkt endret.  
 
Arbeidet med bygging av E6-Moelvenkrysset er igangsatt. I forbindelse med 
prosjekteringen er det avdekket at det er behov for noen justeringer av regule-
ringsplanen for å kunne gjennomføre vegtiltakene som skal bygges.   
 
I samråd med Ringsaker kommune er det vurdert at dette er endringer som "i 
liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover ho-
vedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og fri-
luftsområder", jfr. plan og bygningslovens §12-14, andre ledd. Det er derfor 
lagt opp til at planendringen kan gis en forenklet behandling jf. Pbl § 12-14, 
dersom det ikke fremkommer vesentlige merknader som er til hinder for slik 
behandling. Endringen vil alternativt bli gjennomført som en ordinær plansak, 
dette brevet vil da anses som varsel om oppstart jf. § 12-8. 
 
Planendringen innebærer:  
• Justering av vegskråninger og grøft langs E6 mellom Evjua og Moelvkrys-

set.  For å få plass til vegrekkverk, skråning og grøft for oppsamling og in-
filtrasjon av overvann fra vegen ser vi at det er behov for noe større areal 
langs vegen på denne strekningen. Det er også avsatt noe plass til ero-
sjonssikring av Evjua. 

• Justering av kryss mellom gammel og ny Kastbakkveg med adkomst til 
Steinvik camping.  Det er ikke avsatt tilstrekkelig plass for dimensjone-
rende kjøretøy i krysset mellom ny- og eksisterende Kastbakkveg vest for 
område B8.  Det er derfor behov for en liten utvidelse av vegarealet.   

• I henhold til planbestemmelsene pkt. 3.1 skal alle holdeplasser møbleres 
med leskur.  For den nordgående holdeplassen i Storgata (SKH1) er det 
ikke satt av tilstrekkelig plass til et leskur.  Leskur anses heller ikke nød-
vendig her, siden holdeplassen i hovedsak benyttes av avstigende passasje-
rer. Det foreslås derfor å sløyfe leskur på denne holdeplassen. 
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Endringene er nærmere omtalt og illustrert i vedlagte notat NO-Plan 01 E6 Moelvkrysset– søknad om 
endring av reguleringsplan - beskrivelse. 
 
Ta kontakt med oss dersom det er opplysninger eller merknader som kan være av betydning for planar-
beidet. 
 
Eventuelle merknader eller innspill bes rettet skriftlig til iver.reistad@ramboll.no eller til Rambøll Norge 
AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer, innen 10. februar 2020. 
 
 
Vedlegg:   
Notat NO-Plan 01 E6 Moelvkrysset– søknad om endring av reguleringsplan - beskrivelse. 
 
Materialet er også tilgjengelig på Ringsaker kommunes hjemmesider  
https://www.ringsaker.kommune.no/kunngjoeringer-arealplan.402044.no.html 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Iver Reistad 
 
M +47  90534465 
iver.reistad@ramboll.no 
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