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Oppdragsgiver: Hatterud Eiendom AS 

Oppdragsnavn: Døgnhvileplass på Rudshøgda 

Oppdragsnummer: 633296-01 

Utarbeidet av: Julie Grindborg og Inger Nes 

Oppdragsleder: Geir Egilsson 

Tilgjengelighet: Åpen 

Planinitiativ døgnhvileplass Rudshøgda  

Om planinitiativet:  

Formelle 

opplysninger 

• Forslagsstiller: Hatterud Eiendom AS 

Rudsflata 1c, 2360 Rudshøgda 

• Plankonsulent: 

Asplan Viak AS avd. Hamar 

Stangevegen 12 

2317 Hamar 

Oppdragsleder: geir.egilsson@asplanviak.no 

a) Formålet 

med planen 

• Planarbeidet tar til sikte på å etablere en ny 

døgnhvileplass på Rudshøgda, i tilknytning til 

servicetilbud som finnes der.  Dessuten å sikre 

kulturlandskapet knyttet til en del av gamle Prestvegen 

ved Russland.  

b) Planområdet 

og om 

planarbeidet 

vil få 

virkninger 

utenfor 

planområdet 

• Området ligger i Ringsaker kommune sentralt på 

Rudshøgda langs E6 og er totalt 58,7 dekar.  

• Varslet område omfatter tidligere regulert vegareal, 

parkering og kombinert formål bebyggelse og anlegg, 

samt uregulert landbruksområde inkludert en del av 

gamle Prestvegen. Området grenser til E6, 

næringsareal og landbruksområder. 

• Døgnhvileplassen legges inntil sørgående E6 og blir 

en utvidelse av vegområdet. 

• Planområdet omfatter også tilgrensende 

landbruksområde ved Russland for å kunne sikre 
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kulturlandskapet knyttet til en del av gamle Prestvegen, 

samt eksisterende næringsområder for å kunne justere 

plassering av interne veger.  

• Planforslaget vil medføre omregulering av deler 

gjeldende plan «E6 Botsenden – Moelv» (vedtatt 

07.03.2014) (vegareal, atkomstveier, parkering o_VP3) 

• Planområdet inkluderer eiendommene gnr./bnr. 

223/11, 223/9, 139/49, 223/18, 223/19, 223/20, 139/5-

6,13 og 137/15. 

• Det foreslås atkomst over gnr./ bnr. 223/18 fra en ny 

avkjørsel ut fra rundkjøring i næringsområdet. 

• Det er gangavstand til matbutikk, restaurant, 

bensinstasjon og ulike industribedrifter. 

• Positivt for næringslivet på Rudshøgda med ny 

døgnhvileplass. 

• Buss går hver halvtime eller time til de nærmeste 

byene Brumunddal og Moelv. 

• Døgnhvileplassen foreslås etablert nederst på 

Russland, inntil E6. Planforslaget vil innebære 

omdisponering av noe dyrket mark. 

• Området har ikke kartlagte kulturminneverdier, men vil 

kunne påvirke det småskala kulturlandskapet rundt 

Prestvegen.  

• Døgnhvileplassen vil ligge bak eksisterende 

støyvoll/skjerm langs E6.  

 

Planlagt 

bebyggelse, anlegg 

og andre tiltak 

• Oppstillingsplass for 25 vogntog, med strømtilkobling 

ved noen av plassene. 

• Serviceanlegg med toalett, dusj og oppholdsrom. 

• Atkomst til døgnhvileplassen og opprydning i eks. 

adkomstveger innenfor området.  

• Sikre trasé for Pilegrimsleden og ivaretaking av 

kulturmiljøet knyttet til Prestvegen (LNF-områder med 

hensynssoner) 
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• Ivareta sammenhengende gang- og sykkeltrase 

mellom E6-kryss og Prestvegen 

e) Funksjonell og 

miljømessig kvalitet 

• Døgnhvileplassen skal legge beslag på minst mulig 

dyrka mark. 

• Plassering i gangavstand til eksisterende 

servicefunksjoner fjerner behovet for å etablere nye 

servicefunksjoner (bidrar til effektiv arealbruk). 

• Støyforhold for nærliggende boliger som følge av 

etablering av døgnhvileplassen, vil bli vurdert som del 

av planarbeidet.  

f) Tiltakets virkning 

på og tilpasning til, 

landskap og 

omgivelser 

• Plasseringen er i et industriområde langs eksisterende 

veganlegg, og vil passe godt inn i eksisterende miljø. 

• Tiltaket skal tilpasses omkringliggende kulturlandskap 

med en overgangssone med vegetasjon. 

g) Forholdet til 

kommuneplan, 

eventuelle 

gjeldende 

reguleringsplaner 

og retningslinjer, og 

pågående 

planarbeid 

Reguleringsplaner: 

• Deler av arealet er regulert i planen «E6 Botsenden – 

Moelv». 
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Kommuneplanens arealdel  

• Arealet er avsatt til «næringsvirksomhet» og LNF 
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Kommunen ønsker plassering av ny døgnhvileplass på 

Rudshøgda. 

h) vesentlige 

interesser som 

berøres av 

planinitiativet 

• Næringsaktører i og ved planområdet 

• Grunneiere og naboer 

• Yrkessjåfører/brukere av døgnhvileplassen 

• Nye Veier 

• Statens vegvesen 

• Ringsaker kommune ved Teknisk drift – 

hovedledningsanlegg gjennom området. 

 

i) Hvordan 

samfunnssikkerhet 

skal ivaretas, blant 

annet gjennom å 

forebygge risiko og 

sårbarhet 

• Det skal utarbeides en egen ROS-analyse som følger 

planforslaget 

• Området er i et industriområde, må gjøre vurderinger i 

forhold til industrirelaterte ulykker som f.eks. brann 

• Vurdere trafikksikkerhet 

• Vurdere krav til belysning (trafikksikkerhet og sikkerhet 

mot kriminalitet) 

• Sørge for egne oppstillingsplasser for farlig gods 

j) Hvilke berørte 

offentlige organer 

og andre 

interesserte som 

skal varsles om 

planoppstart 

• Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Statens vegvesen, 

nettselskap, brannvesen, Nye Veier 

• Grunneiere og naboer 

• Allmennheten varsles gjennom annonse og info på 

kommunens hjemmesider 

• Norges lastebileierforbund Innlandet 

• Norsk transportarbeiderforbund 

• Yrkestrafikkforbundet 

• Hamarregionen lastebileierforening 

• Trygg Trafikk 

• Rudshøgda næringsforening 

k) Prosesser for 

samarbeid og 

medvirkning fra 

berørte 

fagmyndigheter, 

• Saken ble lagt fram for regionalt planforum i 18.09. 

2019.   

• Ved varsel om planoppstart får berørte interesser 

mulighet til å gi innspill 

• Planforslaget vil bli lagt ut på høring 
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grunneiere, festere, 

naboer og andre 

berørte 

• Prosess mot Ringsaker kommune ved Teknisk drift, for 

å koordinere planene med hovedledningsanlegg 

mellom Moelv og Rudshøgda 

 

 
l) Vurdering av om 

planen er omfattet 

av forskrift om 

konsekvensutrednin

g (KUF), og hvordan 

kravene i tilfelle vil 

kunne bli ivaretatt. 

• Døgnhvileplassen skal erstatte tidligere regulert plass 

ved Brumunddal. Alternativ lokalisering ved andre E6-

kryss er tidligere vurdert, men det er vanskelig å unngå 

å berøre LNF-områder. Døgnhvileplassen vil delvis bli 

etablert på areal regulert til vogntogparkering.  

• Den delen av tiltaket som medfører omdisponering av 

nye LNF-områder er relativt begrenset. Tiltaket 

vurderes til ikke å være omfattet av krav om 

konsekvensutredning jf.  forskrift om 

konsekvensutredning § 8 og opplistingen i Vedlegg II 

over planer som krever konsekvensutredning dersom 

de får vesentlige virkninger.   

• Planen medfører omdisponering av dyrka mark og 

endring av områder som inngår i kulturmiljøet langs 

Prestvegen. Virkninger for disse temaene vil bli 

grundig vurdert og omtalt i planbeskrivelsen. 

• Forslagsstiller er kjent med at kommunen har en 

strategi for å sikre erstatningsareal dersom det blir 

krevd.  Det kan skje ved at tidligere omdisponert 

dyrket mark av tilsvarende størrelse, tas ut som 

byggeområde jf. vedtak i planutvalget PU- 069/19. 

• Tilpasning til kulturlandskapet og kulturmiljøet skal 

vurderes og omtales i planbeskrivelsen. Bruk av 

hensynssoner i plankartet med tilhørende 

bestemmelser for å sikre disse verdiene er aktuelt.  
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Planområdet ved 

varsel om oppstart 

 
 

Utkast konseptplan, 

døgnhvileplass 
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Utkast konseptplan, 

atkomst  

 

Vedlegg 

• Planens avgrensing (PDF) 

• Utkast konseptplan (PDF) 


