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1 Bakgrunn og hensikt 
 
Det er mye spennende på gang i Moelv. Fire felts E6 er under utbygging med ny 
Mjøsbru, jernbanen skal planlegges gjennom Moelv, og det arbeides for 
sykehusetablering ved Mjøsbrua.  
 
Dette er store, viktige investeringer som vil føre til vekst og utvikling i Moelv. For å 
forberede og legge til rette for ønsket utvikling vil kommunen igangsette arbeid med 
en kommunedelplan for Moelv for å se dette i en helhet, samt legge til rette for 
medvirkning og involvering i dette viktige utviklingsarbeidet.  
 

2 Premisser for planarbeidet 
 
Kommunedelplanen for Moelv skal  bygge videre på gjeldende kommuneplan 2014-
2025. Revisjonen er i utgangspunktet en arealbruksrevisjon, der en forutsetter å 
videreføre, med nødvendige justeringer og tillegg, gjeldende kommuneplans 
bestemmelser.  
 
Kommunen legger til grunn at alle nye byggeområder skal konsekvensutredes på 
kommuneplannivå ihht KU-forskriften. Herunder skal det gjøres vurderinger av 
risiko- og sårbarhet, der kommunens overordna ROS og gjeldende retningslinjer skal 
legges til grunn for arbeidet.  
 

1) Gjeldende kommuneplan 2014-2025; Arealdelens prinsipper skal i hovedsak 
videreføres. Kommuneplanens samfunnsdel fra 2006 skal revideres parallelt 
med arealdelen og vil gi nye føringer underveis i planarbeidet. Den gjeldende 
samfunnsdelen har fortsatt aktuelle mål og strategier for befolkningsvekst, 
boligbygging, nærings-utvikling og tjenesteyting.  
 

2) Nasjonale og regionale målsettinger for by- og tettstedsutvikling; Moelv skal 
videreutvikles som knutepunkt med et bymessig preg. Nasjonale målsettinger 
gir føringer om tettstedsutvikling som legger til rette for mindre bilbruk og økt 
andel sykkel og gange. Dette er også grunnlaget for «Areal- og 
transportstrategien for Mjøsbyen», som er utarbeidet gjennom et samarbeid 
mellom kommunene rundt Mjøsa, og regionale og statlige myndigheter. 
Strategien skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og 
bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er 
ønskelig å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan 
knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og 
går. Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen ble behandlet i fylkestingene til 
Hedmark og Oppland i juni 2019, men det er foreløpig bare fattet vedtak i 
Oppland. 
 

3) IC-Dovrebanen; Dovrebanen går gjennom Moelv. Strekningen inngår i den 
ytre InterCity strekningen, Oslo-Lillehammer. Målet er å doble kapasiteten og 
redusere reisetiden vesentlig. Moelv stasjon er forutsatt opprettholdt, og det 
legges opp til to avganger per time. Kommunedelplan for IC på strekningen 
Brumunddal-Moelv igangsettes vinteren 2020. I henhold til NTP 2018-2029 
skal dobbeltsporet være ferdig utbygd til Lillehammer i 2034. 
 

https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/09/felles-areal-og-transportstrategi-for-mjosbyen-til-sluttbehandling-i-fylkestingene-juni-2019.pdf
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4) E6 Innlandet; Utbyggingen av E6 til firefelts motorvei fram til Moelv med nytt 
Moelvkryss pågår. Planarbeid med planprogram og detaljregulering for 
strekningen Moelv-Roterud er i gang. Den inkluderer ny Mjøsbru, og innehar 
en endret forutsetning om at dagens Mjøsbru skal bestå. Mjøsbrua skal etter 
planen stå ferdig i 2025. 
 

5) Sykehuset Innlandet; I kommuneplanens arealdel 2014-2025 ble 
arealavsetning til mulig sykehustomt vurdert. Planen ble vedtatt uten 
sykehustomt fordi lokalisering ikke var avklart og kommunen mente at en 
etablering av nytt sykehus i  Moelv er så omfattende for Moelv by at det bør tas 
opp til vurdering i en egen helhetlig plan (kommunedelplan) for Moelv når 
tiden er moden. Når Sykehuset Innlandet nå har vedtatt en framtidig 
sykehusstruktur med nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua, er tiden  inne for å 
vurdere dette nærmere.  

  

2.1 Om Moelv 
2.1.1 Befolkningsgrunnlag 
 
Moelv er det nest største tettstedet i Ringsaker, har status som kommunedelsenter, 
og fikk bystatus i 2010. Ringsaker kommune er den mest folkerike kommunen i nye 
Innlandet fylke, med 34745 innbyggere per nov 2019. I Moelv var det registrert 5071 
bosatte per 01.01.2019 mot 4874 i 2010. Det gir en 4% økning i Moelv mot en 9% 
økning i Brumunddal i samme periode. 
 

2.1.2 Historie utvikling og identitet 
 
Stedet har navnet sitt fra Moelva og Mo gård. Elva var en viktig kraftressurs ved 
etablering av de første industribedriftene. Moelv oppstod som tettsted ved Moelva 
fordi elva var grunnlag for etablering av møller, sagbruk, brenneri mm. Mange vil 
også si at Moelvs historie som tettsted og stasjonsby, startet med åpningen av 
stasjonen og Dovrebanen forbi Moelv i 1894.  
 
Tidlig på 1900-tallet utviklet det seg en sentrumsdannelse i Moelv med Storgata som 
hovedakse. Bebyggelsen i sentrum er variert og danner definerte gaterom og plasser. 
Storgata som hovedgate gjennom sentrum med stasjonen, Moelva, og Mo gård i 
ytterkant er en viktig del av Moelvs identitet.  
 
Samtidig er det ingen tvil om at Moelvområdet er attraktivt og har vært verdsatt av 
folk lenge før den tid, noe kulturminner som Tolvsteinsringen, helleristningene på 
Stein, Mjøskastellet på Steinsholmen, bygdeborgen ved Stein gård, bronsealder 
røyser langs Mjøsstranda m.m. vitner om.  Ringsaker kirke skriver seg tilbake til 
1100-tallet og var senter for et kirkesogn på begge sider av Mjøsa.  
 
Sør og nord for Moelv er det rike landbruksområder rundt Ringsaker kirke og på 
Ring, mens områdene nærmest Moelv er mer preget av skrinnere skogsområder.  
Landbruksområdene har vært og er et viktig grunnlag for mye av kommunens 
næringsvirksomhet. Det er flere store industriarbeidsplasser innen foredling av 
jordbruksvarer og skog, hvorav Moelven industrier er den største.  
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Garveriet, Garveriparken, Mo gård, Kulturhuset, Idrettsparken og nye Moelv skole 
med flerbrukshall og svømmebasseng er viktige områder for aktivitet. Det er et aktivt 
idretts- og kulturmiljø i Moelv. Videre er småbåthavna med Skibladnerbrygga og 
nærheten til Mjøsa viktig med sine mange fine  turområder og badeplasser. Nærheten 
til kulturlandskapet, marka og fjellet definerer også stedet. Modøler er stolte av byen 
sin og er aktivt opptatt av å ta vare på og utvikle stedet.  
 

2.1.3 Mål for utvikling av Moelv 
 
Moelv skal framstå som en sentral småby ved Mjøsa og utnytte sin strategiske 
beliggenhet i Innlandet. 
 

 Investeringer i infrastruktur, (E6 og jernbane), skal gjøre byen mer attraktiv 
og interessant for næringsetableringer.  

 Byen skal utvikles for service, arbeidsplasser og som bosted. Målet er økt antall 
boliger og arbeidsplasser gjennom fortetting i og nær sentrum.  

 Moelv stasjon skal utvikles som kollektivknutepunkt med gode gang- og 
sykkelakser til målpunkt ellers i byen.  

 Moelv by skal videreutvikles med vekt på bolig-skole-idrett-grønnstruktur med 
forbindelser som stimulerer til økt bruk av sykkel og gange. 
 

2.1.4 Utfordringer og muligheter 
 
Samfunnsutviklingen i Ringsaker er belyst i NIBR-Rapport (2019:5), som Ringsaker 
kommune har fått utarbeidet i forbindelse med arbeidet med rulleringen av 
kommuneplanens samfunnsdel. Av rapporten fremgår at næringsutviklingen  i 
kommunen vil bli påvirket og endret som følge av nye rammevilkår i årene framover. 
Det er derfor viktig at kommunen gjør seg attraktiv både overfor næringsliv og 
befolkning ved blant annet å legge til rette for etableringer og boligbygging, men også 
andre attraktivitetsfaktorer. Bedret transportinfrastruktur gir bedre tilgjengelighet i 
Mjøsregionen og inn mot Oslo og Gardermoen med bedre muligheter både for inn- og 
utpendling. En eventuell sykehusetablering i Moelv vil innebære en stor hendelse for 
sysselsettings- og befolkningsutviklingen i Ringsaker. Det kan innebære en økning av 
antall arbeidsplasser i kommunen med inntil 6000 på sykehuset (i dag er det i 
overkant av 14000 arbeidsplasser i kommunen) pluss ringvirkninger på omtrent 
1300 arbeidsplasser. Det vil nødvendigvis ikke bety mange nye innbyggere på kort 
sikt da mange vil velge å bo som tidligere, men pendle inn til arbeidsplassen. Men på 
lang sikt kan flere velge å bosette seg nærmere arbeidsplassen og derfor bør  
kommunen ha en strategi som kan ivareta denne utviklingen. 
 
Vekst og utvikling; Lokalt er den største utfordringen at man ønsker større fart i det 
kontinuerlige arbeidet med vekst og utvikling.  Kommunen utvikler sin tjenesteyting 
og legger til rette for privat virksomhet som boligbygging, næringsvirksomhet, handel 
og privat tjenesteyting. Private krefter bygger boliger tilpasset etterspørselen i 
markedet.  Industrien og næringslivet utnytter de mulighetene som finnes.  
 
E6-utbygging og endring i arealbruk; Med ny E6 og ønske om utvikling rundt det nye 
krysset og langs innfartsvegen til sentrum vil det være en utfordring å videreutvikle 
sentrumskjernen samtidig som man ønsker å binde sentrum og områdene rundt 
Moelvkrysset bedre sammen. Samtidig må en erkjenne og utnytte den muligheten 
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som ligger i det sentrale området rundt krysset og langs innfartsvegen til Moelv. Det 
ligger et stort potensiale å kunne utvikle dette området, med handel og service, til å 
bli en attraktiv stopp for blant annet hyttetrafikken til destinasjonene i 
Gudbrandsdalen og Ringsakerfjellet  
 
Næringsarealer; I Moelv er det flere store sentrumsnære industribedrifter, som har 
vært og er viktige for Moelv. På lengre sikt kan disse områdene være viktige 
transformasjonsområder i utviklingen av Moelv som by og tettsted. 
Industrivirksomheten er viktig og skal ha levelige kår, men de kan etterhvert bli 
inneklemt i tettstedet. Skal de bestå vil de være en utfordring og en styrende premiss 
for byutviklingen. Kommunen er opptatt av å ha tilgjengelige næringsarealer, slik at 
dersom behovet oppstår skal det være lett for bedriftene å finne bedre egnet tomt i  
nærområdet også om arealene i Moelv blir for trange eller det er behov for mer 
effektiv adkomst til hovedveg/E6.  
 
Kollektivtilbud og forhold for gående og syklende; Kollektivtilbudet må styrkes både 
innenfor tettstedet og til omkringliggende byer. Bedre kollektivtilbud med høyere 
frekvens anses som et viktig tiltak for å øke Moelvs attraksjonsverdi som bosted. 
Større fart og intensitet på fortetting og omforming er viktig for å skape grunnlag for 
bedre kollektivtilbud både for å øke kundegrunnlaget, men også for å sikre boliger og 
arbeidssteder som er lokalisert slik at kollektivtransport kan være hensiktsmessig. 
Det er også behov for bedre tilrettelegging for gående og syklende og bedre, 
ferdselsårer mellom sentrum, boligområdene, marka og Mjøsa.  
 
Klima og miljø; Transport er en av de største kildene til utslipp. Sentrum og hoved 
innfartsveiene har noe støy og støv i perioder av året. En arealbruk som fremmer 
bruk av sykkel gåing og kollektivtransport vil bidra til å redusere miljøbelastningene. 
Samtidig vil dette gi økt fysisk aktivitet, bedre folkehelse og en triveligere by. 
 

2.2 Planperiode og planavgrensning  
2.2.1 Planperiode  
 
Planperioden for gjeldende kommuneplans arealdel er 2014-2025. En 
kommunedelplan for Moelv må se godt utover denne tidshorisonten begrunnet med 
planlagte og mulige etableringer fram i tid og effekten av disse, E6 med ny Mjøsbru, 
IC Dovrebanen Brumunddal-Moelv og nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. I lys av dette 
foreslås planperioden for kommunedelplan Moelv satt fra 2021-2035. 
 

2.2.2 Planavgrensning 
 
Kommunedelplanen bør omfatte hele tettbebyggelsen i Moelv med 
utbyggingsområder og hensiktsmessig omland for tilslutning til viktige 
samferdselsårer.  
 
Detaljert plangrense avklares i planarbeidet.  
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Forslag til planavgrensning for kommunedelplan Moelv  

 

2.3 Aktuelle problemstillinger i planarbeidet 
 
Dette er en oversikt over dagens situasjon og tilnærming til aktuelle problem-
stillinger. Konkrete plantema og utredningsbehov følger i senere kapitler.  



Side 9 av 26 
 

Planprogram for Kommunedelplan Moelv 2021-2035 

 

2.3.1 Sentrumsavgrensing og andre sentrumsnære områder 
 
Moelv har et definert og bymessig sentrumsområde som ligger øst for og inntil 
jernbanelinja og stasjonen. I tillegg er området langs fv.213 mellom E6 og sentrum 
preget av handel og tjenesteyting blandet med bolig og andre formål.  
 
Bybebyggelsesområdene ligger stort sett langs fv.213 og i tilslutning til sentrum. De 
områdene som allerede er vist som bybebyggelse forutsettes opprettholdt. I tillegg er 
det aktuelt å vurdere om større områder skal åpnes for kombinerte formål med videre 
rammer for arealbruk.   
 
Det må vurderes om flere områder kan egne seg for framtidig omforming og mer 
mangfoldig utviklingsmuligheter på sikt. Dette gjelder spesielt områdene på vestsiden 
av jernbanen, mellom sentrum og Moskogen og områdene rundt E6-krysset. Dette er 
arealer som stort sett er i bruk, men delvis med ekstensiv utnyttelse og der mye av 
bygningsmassen ikke er oppdatert. Kommunen registrerer en økende interesse for 
omforming og ny bruk på deler av området. Dette er sentrale arealer som etter hvert 
kan være aktuelle for mer blandede formål.   
 
Moelven industrier alene representerer et areal på 500 daa med variert og til dels lav 
utnyttelse. Dersom eksisterende virksomheter kan flytte eller endre form, så er det et 
enormt potensiale for fortetting og omforming til mer bymessig bebyggelse med 
blandede funksjoner for kontor/næring/tjenesteyting/bolig etc.  Områdene er egnet 
for nærings-/ forsknings- og utdanningsvirksomhet, men kan også være aktuelt for 
boliger.  Områdene bør kunne vurderes for 4-5 etasjers bebyggelse på sikt.  
 

2.3.2 Handel, næring og privat tjenesteyting  
 
Moelv er og skal være handels- og tjenesteytingssenter for nordvestre del av 
kommunen. Næringsvirksomhet er et viktig  satsingsområde. Etablerte 
industrivirksomheter skal ha akseptable vilkår så lenge de velger å være i Moelv.  
Endringer i virksomhetens behov eller samfunnsendringer kan føre til endrede behov 
både mht beliggenhet og areal.  
 
Moelv ligger sentralt i regionen, og er lett tilgjengelig både med bil og 
kollektivtransport. Moelv er dermed interessant for virksomheter som søker 
geografisk sentral lokalisering i Innlandet.    
 
Ved nyetablering eller relokalisering av industri/lagervirksomhet anbefaler 
kommunen at tomter utenfor sentrum vurderes. Dersom det blir ledige industri/ 
lagertomter i Moelv kan disse ha verdi som areal for annen næringsvirksomhet eller 
blandede formål. Dette kan være viktige arealer i en langsiktig plan for utviklingen av 
Moelv som by og tettsted.  
 
Ved en eventuell lokalisering av nytt sykehus vil det bli etterspørsel etter arealer for 
etablering av sykehusrelaterte tjenester . Dette må vurderes nærmere i prosessen. 
 
Det er attraktive og lett tilgjengelige arealer for omforming, vekst og utvikling i 
områdene sør for sentrum og rundt E6-krysset. Her bør det legges til rette for  
virksomheter som supplerer og støtter opp om sentrumssonen slik at Moelv sentrum 
består som et aktivt og attraktivt sted for handel.  
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2.3.3 Lokalisering av nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua 
 
Helse Sør Øst sitt vedtak i mars 2019 om ny sykehusstruktur for Innlandet med nytt 
sykehus ved Mjøsbrua, tilsier at kommunen nå kan iverksette planarbeid med sikte 
på slik etablering i Moelv. Det blir viktig i planarbeidet  å legge til rette for en mulig 
sykehusetablering, slik at videre planprosess for etableringen kan gjennomføres 
raskt, om valg av sykehustomt lokaliseres til Moelv. 
 
Forslag til lokalisering/tomt dersom det skal bygges sykehus i Moelv anses avklart da 
kommunen har inngått avtaler med aktuelle grunneiere i Moskogenområdet. 
Planprosessen må nærmere avklare tomtas egnethet og avgrensning. Det er dialog 
med næringsaktørene i området vest for jernbanen for å legge til rette for 
sykehusetablering så nær Moelv stasjon som mulig. Andre tema trenger nærmere 
avklaring, som vegnett, trafikk, adkomst og samspill mellom stasjon, sentrum og et 
eventuelt nytt Mjøssykehus.   
 
Arealbehov for sykehuset i første fase og senere utvidelse, samt avsetting av areal til 
mulig etablering av sykehusrelatere tjenester er tema som må drøftes nærmere i 
kommunedelplanen.  
 
Bebygd areal og byggehøyder for selve sykehuset har  også betydning. Sykehustomta 
ligger vest for jernbanen og tettbebyggelsen i Moelv. Forholdet mellom fotavtrykk og 
byggehøyder er interessant i flere sammenhenger: Byggeareal, omfang av nedbygging 
av arealer, sol/skygge og skjerming for utsikt mot Mjøsa, fjernvirkning mm. Det er 
ikke grunn til å problematisere dette i forhold til en eventuell sykehus-etablering, 
men det kan være nyttig å danne seg et bilde av hvordan dette slår ut for å vurdere 
om det er spesielle hensyn som vektlegges i fremtidig utforming av sykehuset med 
hensyn til landskapshensyn, utsikt og arealbeslag. Dette for å gi  mest mulig 
forutsigbare rammer for eventuell sykehusetablering og forebygge konflikter med 
andre interesser.   
 
Lokalisering av luftambulansen; En utredning med gjennomgang av basestruktur for 
luftambulansetjenesten nasjonalt og i Innlandet anbefaler at det på sikt opprettes en 
ambulansehelikopterbase i Innlandet. Beslutningen vil ikke bli tatt før 
sykehusstruktur og funksjonsfordeling i Innlandet er endelig vedtatt. Moelv kan være 
aktuell for slik lokalisering. 
 

2.3.4 Kommunal tjenesteyting – arealbehov og lokalisering 
 
Det pågår prosesser for vurdering av framtidig skole- og barnehagestruktur i Moelv 
og omegn. Dette arbeidet må koordineres med kommunedelplanprosessen. 
 
Det er vedtatt utbygging av nytt sykehjem i Moelv som skal stå ferdig i 2024/2025. 
Det er aktuelt å vurdere om det skal tilrettelegges for helseknutepunkt i Moelv, dvs. et 
samordnet tjeneste- og servicetilbud som en del av byutviklingen. 
 

2.3.5 Boligområder 
 
Moelv har i utgangspunktet god reserve på utbyggingsområder. Kommuneplanens 
arealdel har planavklarte arealreserver innenfor Bruvollhagan og Fjølstadmarka. 
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Tomtereservene her krever detaljplanlegging, og utbygging av infrastruktur i disse 
områdene er krevende. Nærmere realisering er imidlertid utbygging av tidligere 
Skarpsno skole, som er omregulert til boligformål. Det pågår utbygging av 
frittliggende, konsentrert småhusbebyggelse i området Gruva, samt at flere 
leilighetsprosjekt i sentrum, deriblant Moelven Park og Møllergata er under 
utbygging.  
 
For å tilrettelegge for ytterligere vekst innenfor by-tettstedsgrensen, er det igangsatt 
områderegulering langs Storgata nord for å legge til rette for omforming og høyere 
utnyttelse. Det pågår også noe fortetting innenfor eksisterende boligområder.  
 
Med utgangspunkt i boligutbyggingen i Ringsaker den siste 5 års perioden, har Moelv 
hatt en begrenset vekst, kun 15 % av de nye boligene, er bygd i Moelv. Selv om en 
etablering av sykehus i seg selv ikke forventes å medføre omfattende boligbygging på 
kort sikt så vil ferdig utbygd E6 med ny Mjøsbru, dobbeltsporet jernbane med flere 
avganger, uansett utløse muligheter for vekst og utvikling i Moelv. De store 
samferdselstiltakene bidrar til at kommunikasjonsmulighetene blir forbedret og at. 
Moelv blir mer attraktiv for bosetting, og lokalisering av næringsliv. Ut i fra dette må 
en kunne forvente at etterspørselen etter boliger vil øke utover i planperioden. Dette 
må en ta høyde for i forestående planarbeid. 
 
Kommunedelplanarbeidet bør omfatte en strategisk vurdering av utviklingsretninger 
for Moelv og en avklaring av om det er behov for sikring av nye byggeområder i 
planperioden. Innenfor en hensiktsmessig radius rundt Moelv stasjon må det 
tilrettelegges for ytterligere fortetting og omforming. Utbygging rundt Moelv som 
kollektivknutepunkt tilrettelegger for pendling.  
 
Det skal gjøres en vurdering av om det er noen områder som bør bevares som 
eneboligområder, hvor fortetting ikke skal være tillatt. Dette for å sikre forutsigbarhet 
og for å sikre at noen eneboligområder beholder sin karakter. 
 
For flere sentrumsnære boligområder gjelder eldre reguleringsplaner som bør 
vurderes opphevet da rammene i planen er uegnet som styringsverktøy. 
 
Ved forrige kommuneplanrevisjon var det en forventning om nye boligområder nær 
Mjøsa med bynær tilknytning. Dette kan nå være en mulighet gjennom forslag om 
utbygging av «Mjøsbyen» i regi av Buchardt og Hage. Sandaområdet er aktuelt for 
utvikling av boligbebyggelse kombinert med handel og næring, forutsatt at 
boligområdene kan skjermes tilstrekkelig for støy fra E6, og at allmenhetens 
interesser i  strandsonen ivaretas.  
 
I kommunedelplanarbeidet skal det ikke vurderes nye utbyggingsområder utenfor 
avgrenset planområde. 
 

2.3.6 Samferdsel 
 
Jernbane og knutepunktutvikling;  I planarbeidet for dobbeltspor gjennom Moelv er 
det foreløpig en premiss at Moelv stasjon opprettholdes på samme sted som idag. Det 
er grunn til å regne med noe utretting av banetraséen gjennom Moelv. Dette 
planarbeidet vil pågå parallelt med kommunedelplan for Moelv og framtidig 
arealbruk for jernbane må synliggjøres i kommunedelplanen. 
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Det er i dag to kjørekryssinger av jernbanen, en planfri og en kryssing i plan. For å 
redusere jernbanen som en barriere i sentrum og for å øke trafikksikkerheten må det 
planlegges flere planfrie kryssningspunkt for kjørende og mjuke trafikanter. 
 
InterCity-prosjektets knutepunktutvikling legger til grunn at et knutepunket med IC-
stasjon er et attraktivt målpunkt i byen, kjennetegnet av høy arealutnyttelse, stor 
andel besøksintensive virksomheter, god tilgjengelighet og framkommelighet for 
fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk og enkle og effektive bytter mellom ulike 
reisemidler. Dette blir viktige momenter i det videre planarbeidet. 
 
Det er vurdert å koble sammen Gjøvikbanen og Dovrebanen i Moelv. Strekningen 
Jaren-Gjøvik-Moelv er utredet gjennom en Konseptvalgutredning (KVU) for 
transportsystem i 2018. Det er ikke vedtatt noen korridor, derfor er ikke dette en del 
av planarbeidet. 
 
E6; Trasé for utvidelse av E6 til fire-felt er planavklart og det skal bygges ny Mjøsbru 
sør for dagens bru. Detaljplanlegging av ny Mjøsbru, inkludert avklaringer i forhold 
til bruk av eksisterende Mjøsbru vil også omfatte nye vurderinger av lokalvegsystemet 
i Moelv. Det er en forutsetning at det etableres et fullverdig tilbud for myke 
trafikanter på dagens bru. 
 
Fylkesveger; Moelv har stor gjennomgangstrafikk på fv.213 fra E6 og inn til sentrum. 
(ÅDT 9400). Trafikken gjennom sentrum (ÅDT 4800) og nordover mot Lillehammer 
(ÅDT 2800). og mot Sjusjøen på fv.216 (ÅDT 5600) er mindre men likevel betydelig 
siden den går gjennom tettbygde områder.  
 
Trafikken til og fra et planlagt sykehus er beregnet til ÅDT 8000. Da er det forutsatt 
at all trafikk til/fra sykehuset kjører fra E6-krysset via Kastbakkvegen. Utfordringen 
er å sikre tilstrekkelig kapasitet på fv.213 fra E6 inn til nye rundkjøringa, i krysset 
med Industrivegen. Dette er avgjørende for at hovedvegnettet skal fungere 
tilfredsstillende. Denne vegstrekningen er adkomst til sentrum og så å si alle industri 
bedrifter i Moelv på vestsiden av jernbanen samt til et eventuelt sykehus, inntil annen 
adkomstveg er bygd.  
 
Kommunen har igangsatt et forprosjekt med vurdering av gateprofil, kryss og 
framtidig tilbud for gående og syklende på denne strekningen.  
 
Gjennom E6-utbyggingen vil ny rundkjøring og ny Kastbakkveg bidra til bedret 
trafikkavvikling i og rundt Moelv. Ny Kastbakkveg vil avlaste fv.213, den vil være 
adkomstveg til framtidige byggeområder mellom Mjøsa og E6, og for 
næringsområdet øst for E6. 
 
I kommuneplanarbeidet 2014-2025 ble det lagt inn en ringveg/beredskapsveg for 
nordre del av Moelv opp til fv.213 omtrent via-a-vis Best-stasjon og Ringslia i et nytt 
kryss. Det forutsetter planfri kryssing av jernbanen. Forlengelse av Industrivegen må  
sees i sammenheng med mulig ny veiforbindelse mellom E6 og Industrivegen i sør. 
 
Sykehus, krav til adkomst og utfordringer med trafikkvekst.  
Det er en forutsetning at et nytt sykehus får en effektiv adkomst fra E6, ikke minst for 
ambulanser, men også for ansatte, besøkende, transport og varelevering. Et sykehus 
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vil også kreve god kollektivtilgjengelighet. Det er utarbeidet forslag til ny adkomst fra 
E6 gjennom Moelvkrysset til sykehuset. Trafikken er beregnet til ca. 8500 ÅDT. Når 
det nå planlegges ny Mjøsbru i E6 og dagens Mjøsbru skal bestå, må en vurdere 
adkomst til sykehuset på nytt. Det må ses i sammenheng med foreslått forlengelse av 
Industriveien i nord. 
 
Tilrettelegging for mjuke trafikanter 
Moelv har ikke tilstrekkelig befolkningsgrunnlag til å innfri kravene for søknad om 
midler til sykkelbyprosjekt, men kommunen ønsker å satse på god tilrettelegging slik 
at flere velger å sykle og eller gå. Statens vegvesen har igangsatt planarbeid for 
etablering av sykkelvei med fortau langs fv.213 fra Moelv sentrum og nordover til 
Ringslia. Strekningen fra det nye Moelvkrysset til sentrum utredes også for framtidig 
løsning. Det er videre viktig å sikre planfri kryssing for gående og syklende under 
jernbanen nord for Boligvegen. Den vil også ivareta trasé for Pilegrimsleden. 
 

2.3.7 Grønnstruktur 
 
Moelv er omkranset av god overordna grønnstruktur, med Mjøsstranda som strekker 
seg fra Smestadvika i nord til Steinsodden i sør, omkringliggende kulturlandskap 
med Ringsbygda og Moelvmarka.  Strandsona er attraktiv med fine badeplasser og et 
godt stinett langs Mjøsa. Det er fine muligheter for turer i Moelvmarka og opp langs 
Moelva. Viktig grønnstruktur i sentrum er Garveriparken, Byparken, Idrettsparken 
og stiene langs Moelva. Det er også en del mindre skogsområder  innimellom 
boligområdene som bidrar til  grønnstrukturen. Der eventuelle nye etableringer som 
f.eks. sykehus legger beslag på grønnstruktur, eller medfører endringer av 
ferdselslinjer må nye gode grøntområder og ferdselslinjer sikres gjennom 
planarbeidet. 
 
Moelva er viktig for den blågrønne strukturen i Moelv. Det er et mål å sikre en 
attraktiv gjennomgående gangforbindelse langs elva fra Mjøsa og opp gjennom Moelv 
som del av hoved grønnstrukturen. I tillegg er det et mål med turvegtrasé langs Mjøsa 
som binder sammen strandområder og badeplasser. Det må også sikres flere planfrie 
kryssinger av Dovrebanen for å legge til rette for ferdsel på flere strategiske steder i 
Moelv. Det vil gi et godt utgangspunkt for at flere velger å gå eller sykle korteste og 
triveligste veg til et målpunkt i stedet for å ta bilen rundt. 
 
Strøkslekeplasser – Kommuneplanens krav, hovedprinsipp og dekning er også et 
aktuelt tema å se i sammenheng med grønnstruktur. Viktig å sikre snarveger fra 
lekeplasser og friområder til turveger og overordnet grønnstruktur. Det bør sees på 
Byparkens potensiale for styrking av grønnstrukturen i sentrum.  
 

2.3.8 Barn og unge 
 
Moelv vurderes å være et oversiktlig og trygt samfunn som gir gode rammer for 
oppvekst. Skoler, idrettsanlegg, kulturskole, sentrum med bla. Garveriparken og 
Byparken ved Folkets hus er aktuelle møteplasser for barn og unge.  
 
I forbindelse med planarbeidet for utbygging av Moelv skole ble det avklart tiltak i 
vegnettet for å sikre trygge skoleveger. Trafikksikker adkomst mellom boligområder, 
skole og fritidsarenaer må belyses, og krav om tiltak for aktuelle strekninger må 
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innarbeides. Utover dette ser en ingen spesielle arealbehov som er tema for 
kommunedelplanen. Gjeldende kommuneplans føringer for lek og rekreasjon 
vurderes videreført. 
 

2.3.9 Kulturminner 
 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø er en tematisk kommunedelplan 
hvor det primære har vært  å framskaffe en god oversikt over de fysiske kultur-
minnene i kommunen. Dernest å skaffe bedre rammer for forvaltningen av 
kulturminnene. Planen er ikke juridisk bindende, men er en del av kommunens 
plansystem, og vil gi premisser for hvordan kulturminnene og kulturmiljøene skal 
behandles og hensyntas når det gjelder større og mindre tiltak som kan  føre til at 
kulturminner går tapt, eller blir forringet. I forhold til regionale planer er det verdt å 
merke seg at områdene ved Moelv er fremhevet i fylkets kulturminneplan på grunn av 
mange kulturminner fra Hedmarks eldste historie. Området har helleristninger, 
bygdeborg og Mjøskastellet på Stein, gravhauger og tolvsteinsringen mm. Disse ligger 
stort sett i utkanten eller utenfor  planområdet. Pilegrimsleden går gjennom 
planområdet og må ivaretas. 
 

2.3.10 Landbruk 
 
Moelv er avgrenset av jordbruksarealer i nord og sør. Dagens klare yttergrenser 
mellom bebyggelse og landbruk skal opprettholdes. Byen har store sentrumsnære 
arealer for utvikling som muliggjør utbygging av bolig- og næringsområder m.m. uten 
store konflikter med jordvern. Allerede omdisponerte landbruksarealer innenfor 
tettstedet forutsettes opprettholdt til utbyggingsformål. Ellers er effektiv arealbruk og 
økt utnyttelse av eksisterende byggeområder et godt tiltak for å begrense arealforbruk 
til utbygging. Fortetting og omforming av sentrale områder er derfor viktig også i et 
jordvernperspektiv fordi det begrenser presset på nedbygging av LNF-områder.  
 

2.4 Overordnede føringer og retningslinjer 
2.4.1 Nasjonale forventninger 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, angir 
tydelig retning for samfunnsutviklingen. Det er viktig å samordne bolig-, areal- og 
transportplanleggingen, fremme næringsutvikling, redusere klimagassutslippene, 
tilpasse samfunnet til klimaendringene, skape sosialt bærekraftig samfunn og 
redusere nedbyggingen av dyrka mark og natur. 
 

2.4.2 Statlige  og rikspolitiske planretningslinjer  
 
Statlige planretningslinjer (SPR) brukes for å konkretisere de nasjonale 
forventningene til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i 
planleggingen. De viktigste retningslinjene omtales kort i vedlegg. 
 
Statlige planretningslinjer for; 

- klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)  
- samordnet bolig-, areal- og transport-planlegging (2014)  
- differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011)  
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- klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)  
 
Rikspolitiske retningslinjer for; 

-å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)  
- vernede vassdrag (1994) 

 

2.4.3 Regionale føringer  
 
Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 har fire hovedsatsingsområder: 
 

 Økt verdiskaping og livskvalitet basert på lokale kultur- og naturressurser. 
 En befolkning med høy kompetanse og et konkurransekraftig arbeids- og 

næringsliv. 
 Levende byer og bygdesentre som motorer i regionenes utvikling. 
 En velfungerende infrastruktur som binder steder, mennesker og 

virksomheter sammen. 
 
Det skal i løpet av 2020 utarbeides ny planstrategi for Innlandet fylkeskommune, 
som vil bli lagt til grunn for planarbeidet. 
 
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016 – 2021, legges til 
grunn for arbeidet med vannmiljø, vann og vassdrag. 
 

2.4.4 Kommunens forståelse av statlige og regionale føringer. 
 
I arbeidet med utvikling av Moelv som tettsted og knutepunkt, må kommunen heve 
blikket og ta hensyn til at Moelv ligger i det kanskje mest sentrale området i 
Innlandet med hensyn til geografi, kommunikasjon og transport. Dette takket være 
Mjøsbrua som binder Mjøsområdet sammen og jernbanen med stasjon i Moelv 
sentrum. Omstigning mellom bussruter i regionen ligger i dag på Biri, Mjøsbrua vest, 
lokalisert i krysset mellom E6 og RV4. Denne forståelsen må være grunnleggende for 
arbeidet med videre utvikling av Moelv.  
 
Moelv har også relativt likeverdig avstand til de større Mjøsbyene Gjøvik, 
Lillehammer og Hamar og til øvrige regioner i Innlandet. Denne sentrale geografiske 
og samferdselsmessige beliggenheten har vært viktig når Sykehuset Innlandet har 
landet på Mjøsbrua som ønsket lokalitet for et nytt Mjøssykehus. Slik sett kan 
kommunedelplanen ikke bare innrette seg på at Moelv by er et kommunedelsenter i 
Ringsaker, men også se på de mulighetene som følger av stedets sentrale beliggenhet 
i Innlandet.  
 

2.4.5 Konkretisering av nasjonale, regionale og kommunale føringer   
 
Hovedpunktene fra nasjonale og regionale føringer overlapper og utfyller hverandre 
og kan for arbeidet med kommunedelplan for Moelv konkretiseres slik:  
 

- Planarbeidet skal bygge på et godt kunnskapsgrunnlag.  
- Moelvs identitet med viktige kvaliteter og verneverdier skal identifiseres og så 

langt det er mulig tas vare på og utnyttes i videre samfunns- og 
næringsutvikling, og som basis for reiseliv og rekreasjon.  
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- Moelvs potensiale som kommunedelsenter skal utvikles og utnyttes.   
- Det skal legges til rette for å utnytte de mulighetene som ligger i den 

geografiske og samferdselsmessige sentrale lokaliseringen Moelv har i 
Innlandet. 

- Det skal legges til rette for handel og næringsutvikling i Moelv. Arealbruk i 
Moelv må ses i sammenheng med næringsarealer og tettsteder i kommunen 
for øvrig, både i kortsiktig og langsiktig perspektiv.  

- Potensiale for fortetting og omforming nær sentrum skal utredes for å styrke et 
levende sentrum, for å bygge oppunder en framtidsrettet klima og energiprofil 
og for at høyere andel hverdagsreiser kan tas med gange-, sykkel og 
kollektivtransport.  

- Moelv er et lokalt  knutepunkt for kollektivtrafikk, og områdene rundt 
stasjonen og sentrum skal planlegges med dette som premiss. 

- Samtidig skal kommunedelsenteret utformes slik at det fungere som senter 
også for et spredtbygd omland som sammen med befolkningen i tettstedet er 
et viktig grunnlag for handel og tjenesteyting. 

- Kommunedelplanen skal ha en klar målsetting og tydelig profil for framtidig 
arealbruk og utvikling, men samtidig sikre hensiktsmessig fleksibilitet på de 
områdene der det er akseptabelt. Dette for å legge til rette for enkel og effektiv 
plan- og byggesaksbehandling også for framtidig utbygging.  

- Alle generelle krav om ROS-analyse, tilpasning til klimaendring, vurdering av 
naturmangfold, hensyn til barn og unge, strandsone, miljømessig forsvarlige 
løsning for vann og avløp, landskapshensyn mm skal vurderes.  
 

3 Planprogram 
3.1 Fokusområder, kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov 
 
Det skal videre gjøres en gjennomgang av fokusområder og utredningsbehov. 
Tilgjengelig kunnskapsgrunnlag i form av rapporter og utredninger som skal benyttes 
fremgår av vedlegg. 
 
Det er krav om konsekvensutredning for alle nye byggeområder, som beskrevet i ny 
forskrift om konsekvensutredninger, 1. juli 2017, med ny veileder, februar 2020.  
 
Konsekvensutredning for sykehustomta og eventuelle andre tiltak eller endring i 
arealbruk vil bli utført på kommuneplannivå, dvs utifra tilgjengelig kunnskap og 
relevante tema.    
 

3.1.1 Fortetting og utvikling av sentrale deler av Moelv 
 
Kommuneplanens arealdel viser en sentrumssone. Det er behov for en detaljert 
gjennomgang og kvalitetssikring av grensen for sentrumssonen og de sentrumsnære 
områder med blandet formål.  

 Gjennomgå og kvalitetssikre hvilke områder som skal inngå i sentrumssonen. 

 Gjennomgå og kvalitetssikre hvilke områder som kan være framtidige 
bybebyggelsesområder med blandet formål. 

 Avklare arealbruk i områdene langs E6 og rundt Moelv-krysset . 

 Legge til rette for konsentrert boligbebyggelse/blokkbebyggelse innen gang- og 
sykkelavstand fra stasjonen, synliggjøre områder for fortetting og omforming. 
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Foreliggende grunnlag:  
- Gjeldende kommuneplans arealdel og kunnskapsgrunnlaget for denne.  
- Lokalkunnskap. 
- Rapporter utarbeidet som kunnskapsgrunnlag for Mjøsbyen prosjektet 

«Mjøsbyen, felles area- og transportstrategi» 
«Samfunnsutviklingen i Ringsaker» (NIBR-rapport 2019:5) 

 
Vurdering av kunnskapsgrunnlaget: Foreliggende kunnskapsgrunnlag vurderes 
som godt.  
 
Som følge av omforming, utbygging og mer effektiv arealutnyttelse, må det gjøres 
en overordnet vurdering av trafikkskaping og eventuelt endring i trafikkmengder 
og trafikkmønster. Det kan være behov for å innhente trafikk-prognoser og 
vurdere kapasitet i vegnettet i forhold til framtidig vekst og utvikling. 
 

3.1.2 Sykehustomt med forbindelser til E6, lokalvegnett, buss og tog 
 
Det er flere viktige tema som må utredes videre gjennom kommunedelplanarbeidet; 

 Areal for sykehustomt må planavklares 

 Konsekvensvurdering av sykehustomt/tiltaket på kommuneplannivå.  

 Avklare hensyn til risiko- og sårbarheter i tråd med krav satt til 
samfunnskritiske bygg 

 Forbindelser til Dovrebanen, Moelv stasjon og sentrum, kollektivtransport og 
gange/sykkel. Identifisere optimale transportlinjer for gående og syklende som 
grunnlag for best mulig innpassing av evt sykehus i eksisterende tettsted.  

 Vurdere om evt sykehus gir føringer for annen arealbruk i nærområdet f.eks. 
trafikkstøy, helikoptertransport. 

 Ringvirkninger av eventuell sykehusetablering ved Mjøsbrua.  

 Adkomstveg fra E6 til mulig sykehustomt.  
o Utvikling av eksisterende vegnett (fv.213 Storgata og Industrivegen) 
o Forstudier for utnyttelse av gml E6-trasé gjennom Puttentunellen som 

adkomstveg til sykehustomta ( evt ny hovedveg gjennom Moelv). Det er 
gjort innledende vurderinger av trasé, stigningsforhold, støy, 
muligheter for å ivareta kryssende turveger mellom boligområder og 
Mjøsstranda. 

 Jf. planprogrammet for E6 med ny Mjøsbru skal det i planforslaget beskrives 
virkninger og konsekvenser av tiltaket. Dette vil kunne omfatte endringer i 
trafikk på lokalveinett som følge av ny E6, endringer i adkomstveier, 
virkninger ved plassering av bom og omkjøring ved stengt vei. 

 Hvordan vil en sykehusetablering endre muligheter for friluftsliv i området 

 Vurdere om arkeologiske registreringer bør utføres på kommunedelplannivå  
for  tidlig å avdekke om det finnes kulturminner av stor betydning i området. 
 

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget: På bakgrunn av flere pågående prosesser i 
Mjøsområdet og Moelv skal foreliggende og nytt kunnskapsgrunnlag benyttes, 
fremgår i vedlegg. 
 
Foreliggende kunnskapsgrunnlag vurderes som godt nok for lokalisering av sykehus 
og adkomstveg. Eventuelle ytterligere utredninger kan avvente eventuell 
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reguleringsplanprosess for sykehusetablering. Det samme gjelder mer konkrete 
løsninger for selve tomta.  
 

3.1.3 Overordnet grønnstruktur 
 
Moelv har en unik beliggenhet med et godt utgangspunktet for å ivareta og 
tilrettelegge for gode og attraktive friområder, friluftsområder og grøntdrag/turveger.  
Overordnet grønnstruktur er i utgangspunktet god, men identifisering og sikring av 
viktige rekreasjonsområder, grøntdrag og ferdselsårer fra Mjøsstranda via byen til 
marka er grunnleggende for fortetting og utvikling.  
 
Eventuelle utbygging av sykehus i deler av Moskogen vil berøre attraktive og viktige 
friluftsområder. Det ligger godt til rette for å utvikle en attraktiv «sykehus park» i 
Moskogen som kan binde strandområdene nord og sør for sykehustomta sammen. 
Generelt blir det  viktig å sikre forbindelseslinjer på tvers av utbyggingsområder, veg 
og jernbane, og mellom strandområdene og byen. 
 

 Utvikling av friområder/friluftsområder/ferdselslinjer  i kombinasjon med 
endret arealbruk og eventuelt sykehus ved Mjøsbrua. 

 Sikre eksisterende badeplasser og adkomst til disse, inkludert nye muligheter 
når trafikkmønster og arealbruk endres. 

 Sikre turdrag/grønnkorridorer som grunnlag for framtidig 
fortetting/omforming av byggeområder inkludert behov for traseer gjennom 
eventuellt sykehusområde. 

 Sikre tilstrekkelig dekning med strøkslekeplasser og vurdere hvordan krav til 
kvartalslekeplasser og nærlekeplasser kan dekkes ved fortetting og omforming, 
og sikre god tilgjengelighet til overordna grønnstruktur.  

 
Foreliggende grunnlag:  
- Strandsonen i Moelv, Mulighetsstudie for etablering av nytt akuttsykehus i 

Innlandet, Ringsaker kommune, (august 2013) 
- Velkommen til Moskogen, mulighetsstudie utført av Østengen og Bergo AS på 

oppdrag fra Ringsaker kommune (2013) 
 
Vurdering av kunnskapsgrunnlaget: Foreliggende kunnskapsgrunnlag kombinert 
med lokalkunnskap vurderes som godt nok.  
 

3.1.4 Framtidige rammer for handel og næring 
 
Handelsnæringen er i kontinuerlig endring. Bransjeglidning, netthandel, mobilitet, 
teknologisk utvikling og konsum er momenter som må vurderes når en skal legge til 
rette for framtidig arealbruk.  
 
Med ferdig utbygd firefelts E6 og med gode utsikter for utbygging av sykehus ved 
Mjøsbrua er det mange aktører som ønsker å etablere seg i området. En eventuell 
sykehusetablering vil også føre til etterspørsel etter arealer for lokalisering og 
etablering av sykehusrelaterte tjenester. Moelv ligger svært strategisk til i forhold til 
hyttetrafikken, både lokalt i Ringsakerfjellet og regionalt i Innlandet. Hyttegjestene 
utgjør en stor kjøpegruppe og deres reiseruter påvirker også hvor handelsaktørene 
ønsker å lokalisere seg.   
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Gjeldende kommuneplan lokaliserer detaljvarehandel til sentrumsområdene, og det 
er på gitte betingelser, tillatt med dagligvarehandel innenfor formålet bybebyggelse. 
Det er også tillatt med plasskrevende varehandel innenfor bybebyggelse som er 
definert som støtteområder rundt sentrum. Gjeldende planer skiller skarpt på 
detaljvarehandel og plasskrevende varehandel, mens handelskonsepter med stort 
arealbehov, big boxes, ikke passer inn i forretningsformål og heller ikke inn i 
sentrumsområdene. Utfordringen er at slike handelskonsepter ikke er forenlig med 
målsettingen om høy tetthet i sentrum.   
 
Næringsområdene er i gjeldende plan plassert rundt det nye E6- krysset, langs 
innfartsvegene til sentrum samt i området Anderkvern. Også den tradisjonelle 
næringen er i endring, både i forhold til type virksomhet, arealbehov og lokalisering.  
Strategisk lokalisering i forhold til transportnettet er avgjørende for mange næringer.   
 
Planen skal avklare hvordan en kan tilpasse seg nye handelsmønstre og framtidige 
endringer innen næring og tjenesteyting.   

 Detaljvarehandel og servicetilbud skal lokaliseres innenfor sentrum. I tillegg er 
det ønskelig å gi mulighet for handel i bebyggelsesområder ol. ut mot E6-
krysset. Tilsvarende skal det strammes inn på handelsmulighetene i 
bybebyggelses områdene forøvrig rundt sentrum.  

 Fordi arealkrevende handelskonsept ikke er forenlig med øvrige mål om 
konsentrert sentrumsutnyttelse, må en søke å finne løsninger som gjør at slik 
handelsvirksomhet strategisk kan innpasses i Moelv  

 Plasskrevende varehandel og arealkrevende handelskonsept kan også vurderes 
lokalisert i området rundt E6-krysset og langs innfartsvegene til sentrum.  

 Sentrumsnære næringsområder bør vurderes omdisponert til mer blandet 
formål, mens næringsområder i randsonen kan opprettholdes som tidligere.  

 Handel og næringsområder skal lokaliseres slik at transportbehovet ikke øker. 
Områdene skal ha et kollektivtilbud og gang- og sykkelvegdekning. 

 Næringsvirksomhet med behov for tungtransport bør lokaliseres med 
tilknytning til jernbane og hovedvegnett.  

 Planen må gi forutsigbarhet for private aktører og offentlige myndigheter når 
det gjelder lokalisering og dimensjonering av handel og tjenestetilbud 

 
Vurdering av kunnskapsgrunnlaget: Foreliggende kunnskapsgrunnlag kombinert 
med lokalkunnskap vurderes som godt nok.  
 

3.1.5 Boligområder – utviklingsretninger 
 
Det er langt på vei tilstrekkelig med arealer og omformingsområder for framtidig 
utvikling av boligområder innenfor planområdet i gjeldende kommuneplans arealdel. 
Det skal gjennom planarbeidet avklares hvor det kan åpnes for omforming og 
fortetting og om det skal avsettes nye områder for boligutbygging.  
 
Det er også ønskelig å avklare om noen områder skal bevares med den karaktern de 
har i dag. Bestemmelser for fortetting i etablerte boligområder bør også gjennomgås 
for å sikre at eksisterende kvaliteter og hensynet til barn og unge blir ivaretatt.  
 
Kravene om tilgjengelighet for alle og ulike boligstørrelser gir et variert boligtilbud.  
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Det forutsetter at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting, transformasjon 
og mer effektiv bruk av arealer. Dette vil også gi muligheter til å forbedre de fysiske 
kvalitetene ved bymiljøet og bidra til bedre tilgjengelighet til arbeidsplasser, service- 
og kulturtilbud.  
 
Det må videre sikres at det ved fortetting innenfor sentrumssonen stilles krav om høy 
kvalitet i utformingen av bebyggelse, byrom og utemiljø for å sikre trivelige bomiljøer 
for alle aldresgrupper med fokus på barnefamilier. 
 
Det anbefales løsninger for parkering under bakken for å utnytte potensialet for 
tomteutnyttelse og tilrettelegge for godt bomiljø gjennom at store deler av den 
ubebygde deler av tomta kan brukes til uteoppholdsarealer framfor parkering.  

Ulike prognoser for befolkningsvekst må gjennomgås som grunnlag for vurdering av 
framtidig boligbehov. 
 
Vurdering av kunnskapsgrunnlaget: Foreliggende kunnskapsgrunnlag i 
kombinasjon med lokalkunnskap vurderes som godt nok.  
 

3.1.6 Oppsummering- framtidig utvikling av Moelv 
 
Moelv har arealressurser for omforming og utvikling av byen/tettstedet. Med eller 
uten eventuell sykehusetablering, vil det viktigste være å legge til rette for omforming 
og utvikling av næringsarealer rundt sentrum. I første rekke næringsarealer mellom 
«sykehustomta» og sentrum og fra sentrum og ut mot E6. I tillegg er det muligheter 
for boligarealer både ved fortetting i eksisterende tettsted og østover fra tettstedet.  
Ny hovedadkomst til «sykehustomta» kan legges fra dagens E6-trase. 
 
Gjennom planprosesser for firefelts E6 med ny Mjøsbru og IC-Dovrebanen som vil 
pågå parallelt, blir det svært viktig å sikre optimale og framtidsrettede løsninger som 
bygger oppunder og tilrettelegger for ønsket utvikling.  
 
Avklaringer knyttet til jernbanekorridor og senere båndlegging kan være en 
utfordring for utvikling i området, i påvente av reguleringsplan. 
 
En utvikling innenfor avgrenset planområde forutsatt at en sikrer gode gang- og 
sykkelforbindelser mot sentrum og kollektivknutepunkt, vil kunne bidra til redusert 
bilbruk og økt bruk av sykkel og gange. 
 

3.2 Andre tema - Kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov  
 

3.2.1 ROS-analyse 
 
Overordnet kommune-ROS er under revisjon og skal vedtas i løpet av 2020. Det 
legges til grunn at ROS-vurderingen i kommunedelplanen skal gjennomføres iht krav 
satt for kommuneplanprosesser; 

 Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet. 

 Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging.  

 Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede 
konsekvenser når det legges på klimapåslag for relevante naturforhold. 
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 Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og 
sårbarhet, eller om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere 
kartlegginger. 

 
Alle tiltak skal vurderes i forhold til potensiell fare (aktsomhetsområder) knyttet til 
klimaendringer, flom og skred. Det må sees på en helhetlig overvannshåndtering. 
Naturlige flomveier skal kartlegges og i størst mulig grad bevares. Der det er behov 
skal det avsettes areal for nye flomveier. 
 
Hvis det etableres sykehus i Moelv må det utarbeides en egen ROS-analyse med fokus 
på hva som er kritisk i forhold til virksomheten.  
 

3.2.2 Barn og unge 
 
Hensynet til barn og unge i planlegging skal ivaretas i planarbeidet basert på 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
(1995) og veilederen om Barn og unge i plan og byggesak (2020). 
 
Målet er å bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. 
 

3.2.3 Universell utforming 
 
Kommunens målsetting for universell utforming er at sentrale by- og 
tettstedsområder sammen med utvalgte frilufts- og friområder skal ha ekstra fokus på 
universell utforming. Målet er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene i 
så stor grad som mulig, i forhold til tilgjengelighet i bygninger, uteområder og på 
transportmidler. Dette innebærer å finne løsninger som forbedrer tilgjengeligheten 
for alle mennesker, også mennesker med funksjonshemming. 
 

3.2.4 Naturmangfold og naturverdier  
 
Naturdatabasen gir god oversikt over naturmangfold og rødlistearter. 
Planarbeidet kan avklare om registrerte funn kommer i konflikt med eller gir føringer 
for tiltak som legges inn i planen, som foreløpig sykehustomt/adkomst. 
 
Det er viktig å merke seg Moelva med tilgrensende nærområder. Den er registrert i 
verneplan for vassdrag. Vernegrunnlag: «Østlig sidevassdrag til Mjøsa i 
Glommavassdraget. Vassdraget er sentrale deler av et variert, lavereliggende 
landskap der det største vannet, Næren, er særlig dominerende». Elva og 
naturmangfoldet langs elva er viktig for friluftslivet.  
 
Smestabekken, som renner ut i Smestadvika, nord i planområdet er registrert som 
viktig naturtype. Det er også registrert et naturvernområde, mudderbank, nord for 
Moelv brygge. 
 

3.2.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Det legges til grunn at automatisk fredede kulturminner skal bevares. 
Kommunedelplan for kulturminner danner grunnlag for vurdering av nyere tids 
kulturminner.  I utgangspunktet bygger kommunedelplanen på foreliggende 
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kunnskap, men gjennom planarbeidet med kommunedelplanen bør en søke å 
kartlegge hva som kan gi utfordringer eller komme i konflikt med tiltak som forslås i 
planen. Arkeologisk kartlegging av aktuelle objekter og kulturmiljøer  utføres av 
tiltakshaver på reguleringsplannivå når det er aktuelt. 
 

3.2.6 Teknisk infrastruktur – VA 
 
Behov for tiltak i infrastrukturen må vurderes i forhold til framtidig arealbruk. 
Nytt vannverk og ny avløpspumpestasjon ferdigstilles i 2020 og er dimensjonert for 
framtidig vekst, herunder en eventuell sykehusetablering. 
 

3.3 Planprosess, organisering og medvirkning 
 
Planprosessen; for kommunedelplanen forutsettes gjennomført i et fortløpende 
arbeid fram til første gangs behandling. Pågående og til dels parallelle planarbeid for 
E6 Moelv – Biri, kommunedelplan for IC Brumunddal – Moelv og ventelig også 
sykehusetablering ved Mjøsbrua må samordnes og koordineres. Det er en målsetting 
å kunne vedta kommunedelplanen høsten 2021, men dette må tilpasses ovennevnte 
prosesser.  
Planutvalget skal legge ut planprogrammet til offentlig ettersyn, mens 
kommunestyret skal vedta planprogrammet, dette for å sikre forankring til 
planarbeidet på kommunestyrenivå. Planforslaget behandles og legges ut til offentlig 
ettersyn av kommunestyret, på lik linje med vedtak av kommunedelplanen.  
 
For eventuelle endringer i forhold til vedtatt planprogram eller ved behov for 
avklaringer underveis i planarbeidet, vil dette bli lagt frem som sak for planutvalget. 
 
Når Planprogrammet er behandlet i planutvalget og vedtatt lagt ut til offentlig 
ettersyn varsles det i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 oppstart av arbeidet 
med kommunedelplan for Moelv.  
 
Organisering; Rådmannens planseksjon har det faglige ansvaret for å utarbeide et 
planforslag. Det innebærer å sikre koordinering, framdrift og gjennomføring av 
planarbeidet i henhold til planprogrammet.   
 
Planarbeidet og utforming av plandokumentene gjennomføres i hovedsak med egne 
krefter og midler. For utredning av særskilte tema kan det bli aktuelt med kjøp av 
eksterne tjenester. 
 
Medvirkning; Kommunens opplegg for medvirkning presiseres i planprogrammet. 
Det legges opp til aktiv medvirkning i planprosessen. Det er allerede arrangert 
arbeidsverksted “Moelv fram mot 2035” som en oppstart av planarbeidet i januar 
2020.  
 
I det videre arbeidet for å oppnå god lokal forankring og bredt eierskap til 
planprosessen og planen, vil kommunen involvere aktuelle brukergrupper i ulike 
temaprosesser. 
 
Det er naturlig at eldrerådet, funksjonshemmedes råd, mangfolds- og 
inkluderingsrådet og ungdomsrådet får informasjon om planarbeidet i egne møter. 
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Næringsforeninger, handelsstand, ulike lag og foreninger vil bli involvert i tilpassa 
prosesser. Utover dette vil det bli invitert til åpnet plankontor, samarbeidsmøter og 
åpne møter for informasjon og dialog. 
 
Det er ønskelig å gjøre bruk av digitale portaler for informasjon og presentasjon av 
aktuelle tema, med mulighet for å gi innspill og synspunkter. 
 
 

3.4 Framdrift 
 

 Planprogram og varsel om oppstart    januar 2020 
 Arbeidsverksted om Moelv fram mot 2035  januar 2020 
 Vedtak planprogram      mai 2020 
 Regionalt planforum      høst 2020 
 Utarbeide planforslag      mai 2020-mars 2021 
 Offentlig ettersyn       april-juni 2021 
 Ferdigstille planen for sluttbehandling   juli-desember 2021 
 Sluttbehandling og vedtak      årsskiftet 2021/2022 
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4 Kunnskapsgrunnlag 
 

4.1 Statlige planretningslinjer  
Statlige planretningslinjer (SPR) brukes for å konkretisere de nasjonale 
forventningene til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i 
planleggingen. I det følgende kommer en kort beskrivelse av gjeldende retningslinjer 
etter pbl 2008 og pbl 1985. 
 

 SPR- for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig 
myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal 
også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene 
(klimatilpasning).  
 

 SPR- for samordnet bolig-, areal- og transport-planlegging (2014) Hensikten 
med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal 
bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere 
for å sikre god steds- og byutvikling. 
 

 SPR- for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) Formålet 
med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-
metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå 
uheldig bygging langs sjøen. 
 

 SPR- for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) Kommunene, 
herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- 
og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, 
samt økt miljøvennlig energiomlegging. 
 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen (1995) Kommunen skal sikre at krav til den kommunale 
planleggingsprosessen og krav til fysisk utforming blir ivaretatt. 
 

 Rikspolistiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) Retningslinjene 
gjelder vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene 
av disse og andre deler av nedbørfeltet som har betydning for vassdragets 
verneverdi. 
 

 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging 
(1993) Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av 
arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og på tvers av 
kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. 

 

4.2 Rapporter utarbeidet for Mjøsbyen prosjektet; 
o Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen, mai 2019. Mjøsbyen er et 

prosjektsamarbeid og en felles utviklingsarena for areal- og transport-
planlegging i området rundt Mjøsa. I alt 10 kommuner utgjør Mjøsbyen: Øyer, 
Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Stange, Gjøvik, Vestre Toten 
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og Østre Toten. I prosjektsamarbeidet deltar også Fylkesmannen i Innlandet, 
Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og de to tidligere fylkeskommunene 
Hedmark og Oppland. 

o Sentrumshandelens posisjon i forhold til sentrumsekstern handel. Vista 
analyse har utarbeidet rapporten, mars 2019. Den har kartlagt omfanget av 
handel i og utenfor sentrum i de ti kommunene som inngår i Mjøsbyen-
samarbeidet. 

o Kartlegging av virksomheter og næringsområder i Mjøsbyen,  Statens vegvesen 
har utarbeidet rapporten, mars 2019. Den beskriver dagens nærings-
virksomheter og næringsarealer i Mjøsbyen. Disse er vurdert etter ABC-
prinsippet med fokus på rett virksomhet på rett sted i forhold til bedriftenes 
ulike areal- og transportbehov.Rapporten gir også en kort oversikt over 
befolkningsutviklingen og pendlingsforholdene i Mjøsbyen. 

o Godstransport i Mjøsbyen – Kartlegging av godsmengder og 
infrastruktur,  Jernbanedirektoratet, august 2019. Rapporten viser hvordan 
godstransport foregår i Mjøsbyen og hvilken infrastruktur regionen har for 
transport av gods. Rapporten sammenstiller i all hovedsak tilgjengelig 
statistikk og opplysninger om godstransporten i Mjøsbyen. 
Notatet Godstrafikk på veg  supplerer notatet og utdyper varetransport i 
bysentra og godstransport på veg i Mjøsbyen. 

o Reisevaner i Mjøsbyen og potensialet for en miljøvennlig 
transportutvikling. Arbeidet er basert på data fra den nasjonale reisevane-
undersøkelsen (RVU 2013/14), samt annen relevant data som blant annet 
sykkelbyundersøkelsen, lokale reisevanedata og kundetilfredshets-målinger 
fra kollektivselskapene i fylkene. 

 

4.3 Rapporter utarbeidet for sykehus lokalisering 
o Samfunnsutviklingen i Ringsaker (NIBR-rapport 2019:5) 
o Forstudie av mulige veglinjer til sykehustomta i Moelv fra dagens E6, Rambøll 

på oppdrag for Ringsaker kommune (2017). (Veglinje og trafikkstøy) 
o Kapasitetsvurderinger av kryss ved E6 i Moelv, med trafikk-

beregninger/trafikkanalyse for nytt Mjøs sykehus i Moelv, COWI as, på 
oppdrag for Nye veier (2017). 

o Mulighetsstudie kollektivtransportløsninger ved nytt sykehus i Moskogen, Pir 
II arkitekter  på oppdrag for Ringsaker kommune (2016). 

o Kommunens rolle som planmyndighet – en god grunn for forberedelse av 
planprosess (2016) 

o Velkommen til Moskogen, -en mulighetsstudie, Østengen og Bergo as, på 
oppdrag fra Ringsaker kommune (2016). 

o Strandsonen i Moelv, mulighetsstudie for etablering av nytt akuttsykehus 
innlandet, Ringsaker kommune ved Ingvild Rud Skjærstad (2014). 

o Overordnet plan for vannforsyning, Rambøll på oppdrag fra Ringsaker 
kommune (2014).  

o Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet, AsplanViak på 
oppdrag for sykehuset innlandet HF (2014).  

o Trafikkberegninger for nytt Mjøssykehus Moelv, trafikkanalyse/notat laget av 
Cowi på oppdrag for Statens vegvesen (2013).   

o Notat om sykehus og ringvirkninger, Østlandsforskning (2012).  
 
 
 

https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/03/handelsrapport-sentrumshandelens-posisjon-i-forhold-til-sentrumsekstern-handel-i-mjosbyen.pdf
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/03/kartlegging-av-dagens-virksomheter-og-naeringsomrader-i-mjosbyen_150319.pdf
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/08/godstransport-i-mjosbyen-rev2-august-2019.pdf
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/08/godstransport-i-mjosbyen-rev2-august-2019.pdf
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/02/godstransport-pa-veg-i-mjosbyen.pdf
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2018/03/ua-rapport-104_2018_reisevaner-i-mjosbyen.pdf
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2018/03/ua-rapport-104_2018_reisevaner-i-mjosbyen.pdf
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