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Forord  
 
Kommunens visjon Vekst og utvikling ble fremmet ved forrige kommuneplanrevisjon, og har ligget til 

grunn for og vært en viktig rettesnor for kommunens arbeid innenfor mange områder.   

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel ble startet opp høsten 2011. Målsettingen med 

planarbeidet har vært å legge til rette for en videre vekst og utvikling i Ringsaker kommune samtidig 

som en sikrer ivaretakelse av de viktige natur-, kultur- og landbruksverdier i kommunen. Siden forrige 

revisjon har vern av dyrkbar jord, klimahensyn, folkehelse og universell utforming fått økt 

oppmerksomhet og vil dermed legge sterkere føringer for arealbruken i Ringsaker.   

Kommuneplanens arealdel består av et plankart og bestemmelser som er juridisk bindende, samt 

retningslinjer. En planbeskrivelse er også en del av plangrunnlaget.  Planbeskrivelsen (dette 

dokumentet) gir innledningsvis en beskrivelse av bakgrunn og premisser for planarbeidet, 

målsettinger, utfordringer og muligheter, samt at det i kap 3 gjøres en behovsvurdering med hensyn 

på nye byggeområder. Nye områder og endringer beskrives.  Alle nye byggeområder er 

konsekvensutredet, slik det fremgår av kapittel 5.    

En styringsgruppe som har vært ledet av ordfører har vært ansvarlig for den politiske styring og 

gjennomføring av planarbeidet. Gruppa har bestått av følgende personer:    

Anita Ihle Steen (Ap) 

Edel Karin Joløkken (Sv) 

Geir Roger Borgedal (Ap) 

Åse Gyda Skålerud (Sp) 

Ole Berg (Rl) 

Odd- Hermann Roel Børke (H) 

Jørn Strand – rådmann 

Rådmannen ved planseksjonen har sekretariatsansvaret for styringsgruppa. Styringsgruppa har fulgt 

planarbeidet tett, og gitt løpende styringssignaler til administrasjonen.   

Kommunestyret behandlet planforslaget 20.11.2013, og planen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Det 

kom inn over 120 høringsuttalelser;  derav flere innsigelser fra regionale myndigheter og statlige 

etater.  På bakgrunn av dette ble både plankart, bestemmelser og retningslinjer endret, men ikke 

mer enn at nytt offentlig ettersyn ble ansett som unødvendig.   Kommuneplanen ble sluttbehandlet  

og vedtatt 10.9.2014.  

Planen ble umiddelbart tatt opp til revisjon for å innarbeide differensierte regler for LNF-områdene. 

Det ble også gjort noen mindre endringer av planen for øvrig. Etter offentlig ettersyn og høring av 

foreslåtte endringer,  ble planen sluttbehandlet og endelig vedtatt 17.6.2015  
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adkomstmuligheter, har nærhet til skole og boligområder og har gode natur- og friluftsområder i 

nabolaget, herunder skiløyper og gapahuk. Arealene nord og vest for aktuelle tomt, gnr/bnr 413/1 

vurderes også egnet til anleggelse av fotballbane. Arealet er dyrka mark og del av et større godt 

arrondert jorde.  Grunneier er positiv til omdisponering. En bør kunne akseptere omdisponere av 

dyrka mark til offentlig formål og idrettsanlegg lokalisert sentrumsnært. Nytt idrettsanlegg bør ved 

regulering ses sammen med barnehageutbygging slik at en kan finne en helhetlig god løsning, hvor 

det legges til rette for sambruk av parkeringsplasser og evt andre fellesområder.   

 

Nytt område  Areal (daa) Kommentar 

I1 Brøttum 22 Består av to parseller dyrka mark. Utover dette 

ingen negative konsekvenser. Stor 

samfunnsmessig nytte. Bør ved regulering ses 

sammen med barnehage, T12 for å vurdere 

muligheter for sambruk.     

I2 Bøverlund  100 Tidligere grustak benyttes til Rallybane og 

øvelseskjøring med snøscooter i regi av Røde kors 

og Norsk folkehjelp. Kombinert bruk – skytebane.   

 

4.9 Råstoffutvinning 

 

Råstoffutvinning - mineralforvaltning  

I gjeldende kommuneplan er det angitt 28 områder for råstoffutvinning, der 13 mindre lokaliteter 

ligger i fjellområdet. De øvrige 15 er spredt i kommunen for øvrig. Produksjonen er avsluttet eller er i 

avslutningsfase i flere av disse. Det er i tillegg regulert 2 nye områder for masseuttak (Rudshøgda 

massetak og Tandeskogen pukkverk) som ikke ligger inne i kommuneplanen. Det er gjort en 

oppdatering av plankartet for disse områdene.   

 

Det tas ikke inn nye områder for råstoffutvinning i kommuneplanen. Kommunen mener det er behov 

for grundigere vurderinger av områder for massetak, enn det en har mulighet til å gjøre gjennom en 

kommuneplanprosess.  Det gis derimot i bestemmelsene en åpning for at dersom områder for 

råstoffutvinning er av god beskaffenhet, kan nye områder tas opp til vurdering i en 

reguleringsprosess. Det vil da være krav til konsekvensutredning etter pbl § 4-1.  Dersom det ikke er 

vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn kan massetak godkjennes ved reguleringsplan uten 

forutgående avklaring på kommuneplannivå. Det er utarbeidet planprogram for Tveter massetak og 

Bangsberget massetak, uten at disse planene er ført videre til regulering. Disse områdene er ikke tatt 

inn i kommuneplanen, heller ikke andre forslag som har kommet inn som innspill ved revisjonen.    

 

Massebehov i planperioden 

Regionalt står en foran store utbyggingsprosjekter innenfor veg og jernbane i tillegg til øvrig  

utbygging av bla. bolig, næring og offentlig bebyggelse. Gjennomsnittlig forbruk av stein, pukk, grus 

og sand pr innbygger er i Norge anslått til ca 12 tonn pr år.  Vegvesenet har ved flere anledninger 
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oppfordret kommunene i regionen til å legge til rette for uttak av masser gjennom å vise positiv 

holdning til private forslagsstillere, og ta områder opp til vurdering og regulering.  En har på 

bakgrunn av naturressursdata en grov oversikt over hvor ressursene er lokalisert. Kvaliteten vil 

variere fra område til område og innenfor samme område. Transportavstand er avgjørende for 

kostnader/pris, derfor er lokalisering av massetak i nærheten av utbyggingsstedet av stor betydning.   

I Ringsaker er det tre godkjente uttaksområder mellom Rudshøgda og Moelv. Egnede forekomster 

finnes også i områdene rundt Brumunddal over Bangsberget til Nes.  Pr i dag er Prestseter massetak, 

nær Nybygda et godkjent uttaksområde, men med utfordringer knyttet til transport av massene 

langs Nordåsvegen og gjennom Brumunddal sentrum.  Situasjonen knyttet til massetak og uttak av 

masser anbefales ut i fra dette tatt opp til grundig vurdering i egen sak.         

 

4.10 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

  
Statens vegvesen har i tett samarbeid med kommunen utarbeidet kommunedelplan for kryssing av 

Mjøsa og reguleringsplaner for utbygging av 4-felts E6 gjennom Ringsaker. Planene er vedtatt/under 

behandling og arealbruk avklart gjennom disse prosessene er lagt til grunn og innarbeidet i 

kommuneplanen. Planene viser kryssløsninger, brualternativer, støysoner, byggegrense langs vegen, 

konsekvenser for eksisterende arealbruk langs traseen mv. Vurdering av muligheter, konsekvenser og 

tilpasninger for tilgrensende arealer er vurdert ved denne revisjon av kommuneplanen.  

E6 og konsekvenser av utbyggingen 

Gjennom Furnes bidrar allerede E6 til vekst og utvikling, noe som vil bli ytterligere forsterket ved 

utvidelse til fire felt. Etablering av IKEA i Nydal i 2014 ville trolig ikke skjedd uten en slik 

hovedferdselsåre. Det synes derfor fornuftig at en legger ytterligere til rette for næringsutvikling i 

Nydal. Denne muligheten må tas vare på og utnyttes.  

 

For Brumunddal vil bygging av firefelts E6 ha stor betydning, men også lokalveinettet i og rundt byen 

rustes opp. Dette gjelder bl.a. Strandsagvegen som ny hovedinnfartsveg, Nils Amblisveg som får 

miljøgatepreg, fv. 212 som forlenges fra Neskrysset til nytt hovedkryss på E6 og en ny rundkjøring 

ved fv. 84/fv. 60. Nytt kryss på E6 ved Bergshøgda nevnes også. Nevnte tiltak vil alle bidra til en 

forbedret trafikkavvikling i Brumunddal, noe som er nødvendig ikke minst fordi miljøgata gjennom 

sentrum allerede i dag har utfordringer knyttet til kapasiteten (ÅDT ca. 9500). Utbedringene vil føre 

til at Brumunddal som by kan utvikle seg i raskere tempo. Rask utpåkjøring til E6 for tungtransport 

nord i byen og utpåkjøring til E6 via Bergshøgdakrysset vil avlaste sentrum betydelig for trafikk og 

virke positivt for bymiljøet.  

 

Tiltakene nevnt over er likevel ikke en tilstrekkelig utbedring av infrastrukturen for trafikkavviklingen 

i Brumunddal. Andre tiltak som utbedring av bl.a. Strandvegen, Brennerivegen, Thore Bjerkes veg og 

forlengelse av Kirkegata over Brumunda til en ringveg, er alle kommunale veger som en må prioritere 

å heve standarden på.   
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