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1 PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING 
Ringsaker kommune har vurdert at tiltaket det planlegges for faller inn under nasjonal 
forskrift om konsekvensutredning  jfr. forskriftens §2 f) jfr. vedlegg 1  forskrift om 
konsekvensutredning vedlegg 1, punkt 1: «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig 
eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer 
enn 500 mill. kr eller et bruksareal på mer enn 15 000 m²».  

I denne sammenhengen inngår forretning i «næringsbygg».  

Dette planprogrammet skal angi hvilke temaer er utredet på overordnet nivå eller i andre 
planer og hvilke og som som skal konsekvensutredes i forbindelse med planarbeidet som det 
nå varsles oppstart av. 

Planprogrammet sendes på offentlig ettersyn i 6 uker sammen med varsel om oppstart. Det 
er anledning til å levere uttalelse til planprogrammet. 

Planprogrammet fastsettes av kommunestyret 

Frist for innspill: 20.8.2014 
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2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET 
 

Detaljreguleringsarbeidet skal legge til rette for bygging av handelspark for 
plasskrevende varer med ny adkomst fra hovedvegnettet. Området er vist som 
F2 i forslag til kommuneplan for Ringsaker 2014-2025. 

Planen har som mål å sikre: 

 Effektiv arealutnyttelse 
 Gode adkomstforhold 
 God tilpasning til landskap og sted 
 Høy estetisk og visuell kvalitet i området 

 

Illustrasjon 1 Utsnitt forslag til kommuneplan for Ringsaker, 2014-2025 

 

Illustrasjon 2 IKEA handelspark nord ligger i Nydal i Ringsaker kommune. 
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3 PLANAVGRENSNING 

 

Illustrasjon 3 Forslag til plangrense med område F2 fra kommuneplanen 2014-2025 vist med tynn strek innerst. 

 Plangrense ved varsel om oppstart 3.1
Planavgrensningen er ved varsel om oppstart satt for et område større enn det som 
planlegges berørt av tiltaket. Planavgrensningen skal ta høyde for flytting av planlagt 
massedeponi innenfor området. Massedeponiet er regulert i forbindelse med utbyggingen av 
4-felts E6. Innenfor planområdet skal det også planlegges adkomstløsninger til 
hovedvegnettet og løsninger for gående og syklende. 
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4 OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER 
Området er i gjeldende kommuneplan, 2006-2010 (2018), regulert for landbruk, natur, fritid. 
Det foreslås omdisponert til handel i tråd med forslag til revidert kommuneplan 2014-2025. 

Området er også behandlet i Fylkesdelplan SMAT (2009), Reguleringsplan for E6 Arnkvern-
Tjernli og berører en eldre reguleringsplan for boligområdet i Nydal. 

 Kommunale føringer 4.1

4.1.1 Kommuneplan og forslag til kommuneplan 

 

Illustrasjon 4 Utsnitt fra forslag til kommuneplan 2014-2025 

Område F2 er foreslått som nytt område for handel og det har ikke kommet innsigelser som 
hindrer at kommunestyret kan vedta revidert kommuneplan i tråd med forslaget. 

4.1.2 Felles utredning av nye næringsarealer Hamar og Ringsaker 

Hamar og Ringsaker har laget en felles utredning av nye 
næringsarealer i området Olrud, Nydal og Trehørningen. 
Utredningen er en oppfølging av handlingsprogrammet i 
SMAT 2009. I denne utredningen har på mange områder 
drøftet problemstillinger som angår planarbeidet for IKEA 
handelspark nord. Dette gjelder følgende temaer (neste side): 
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 Forholdet til nasjonale og regionale planer og forventninger 
 Arealbehov og arealutnyttelse 
 Parkering 
 Lokalisering av handel og næring 
 Type virksomheter 
 Stedsanalyse (for et større område) 
 Vegnett, gang- og sykkelveger og kollektivtrafikk 
 Jernbane 
 Trafikksikkerhet (viltpåkjørsler) 
 Støy 
 Annen infrastruktur (vann, avløp, elforsyning og fjernvarme) 
 Overvannshåndtering 
 Vilt og biologisk mangfold 
 Jordvern 
 Kulturminner og kulturmiljøer 
 Boliger og rekreasjonsområder 
 Samspill mellom boliger og arbeidsplasser 
 Mulighetsstudier med konsekvensutredninger 

Det vil være aktuelt å bruke deler av denne utredningen som grunnlag i 
konsekvensutredningen for IKEA handelspark nord og eventuelt komme med utfyllende 
utredninger ved behov. 

Utredningen inneholder forslag til retningslinjer for nye næringsområder. 
Konsekvensutredningen skal gjøre rede for hvordan disse retningslinjene vil påvirke 
planarbeidet. 

4.1.3 Reguleringsplan for E6 Arnkvern – Tjernli 

Deler av området som skal reguleres inngår i reguleringsplan for E6 Arnkvern – Tjernli. 
Planen legger til rette for utvidelse av E6 til 4 felt. Reguleringsplanen for E6 påvirker 
reguleringsarbeidet for IKEA handelspark nord særlig i forhold til plassering av massedeponi 
som er vist i E6-planen. 

Illustrasjon 5 Kartutsnitt 
Krokstad ved Nydal fra  
reguleringsplan for E6 
Arnkvern – Tjernli 
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4.1.4 Strategisk næringsplan 

Strategisk næringsplan er relevant for planarbeidet: 
«Attraktive og byggeklare næringsarealer er et sentralt virkemiddel for 
å tiltrekke seg etablering av virksomheter som er viktig for å støtte opp 
under vekst og utvikling i Ringsaker.» 

4.1.5 Oppstartsmøte 

I oppstartsmøte med kommunen ble det også signalisert følgende 
tematiserte forventninger til planarbeidet: 

Parkeringsvedtekter  Vedtekt/kommuneplanbestemmelser.  
Se både parkeringsbestemmelser og 
bestemmelser for forretningsområder 
(KPA 2014‐2025) Forventer at 
maksgrense jfr. uttalelse fra regionale 
myndigheter vurderes.  

Vegnormaler  Forutsetter utforming etter kommunale 
vegnormaler dersom det er aktuelt å 
søke kommunal overtakelse av veger. 
Anbefaler at interne veger utformes jfr. 
kommunens vegnormaler.  
Tilknytning til FV58 / E6 må utformes 
etter vegvesenets normaler.  Avklares 
med SVV.  

Skiltvedtekter  Kommunens skiltbestemmelser gjelder. 
Eventuelle avvik bør avklares gjennom 
reguleringsplan.  

Retningslinjer for estetikk og byggeskikk  Kommunens estetiske retningslinjer 
legges til grunn.  

Fjernvarme  Området ligger innenfor 
konsesjonsområde for fjernvarme. 
(Grensen går diagonalt gjennom 
området, men konsesjonsområdet anses 
i prinsippet å favne alle tettbebyggelse i 
Nydal‐området også framtidige 
byggeområder.) 

Infrastruktur, rekkefølgekrav   Må avklares med SVV mht. 
vegtilknytning.   

Lekeplasser (størrelse)  (Ikke aktuelt så lenge det ikke er boliger i 
planområdet.) Behov for 
erstatningsarealer dersom deler av 
planområdet er i bruk av barn og unge 
fra boligområder.  

Vassdrag (bekkelukking, vernesone)  Holabekken. Kommunen oppfordrer til 
lokal overvannshåndtering. Krav til 
fordrøyning/klimafaktor legges til grunn 
jfr. reg. best. for E6 Arnkvern ‐ Tjernli.  
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Grøntkorridor, trerekker   Nytt byggeområde, tettstedsutvidelse, 
overgang til omkringliggende 
skogområder, forholdet til E6,  
trerekker i interne veger 
Arealer for lokal overvannshåndtering 
blågrønn faktor.  

Grad av utnytting   Forventes høy utnyttelse inkludert 2. 
etasje til handelsareal på hele/deler av 
området så som IKEA, Olrud handelspark 
m fl.   Jfr. bestemmelser og retningslinjer 
for forretningsområder (KPL 2014‐2025), 
ref. også signaler fra FMHE m fl.  

Annet:  Må følge opp bestemmelser og 
retningslinjer i utkast til 
kommuneplanens arealdel 2014‐2025 
vedr. høy grad av utnytting, effektiv 
arealbruk og arealeffektive 
parkeringsløsninger  

  Tilrettelegging for god tilslutning til 
kollektivtransport og effektive 
gang/sykkelårer i området.  

 

 Regionale føringer 4.2
Viktigste regionale føringer er nedfelt i fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal-, og 
transportutvikling. (SMAT-planen) 

4.2.1 SMAT-planen 

SMAT-planen (Samordnet miljø-, areal og 
transportutvikling) ble revidert og vedtatt i 2009 og 
omhandler utvikling i kommunene Hamar, Stange, 
Løten og Ringsaker. 

Sitat fra SMAT-planen: 
«Næringsområdene Olrud, Nydal og Trehørningen 
er viktige områder i Hamar stortettsted for 
arealkrevende virksomhet. Ringsaker og Hamar 
kommune skal foreta en felles utredning og 
vurdering for området for å avklare framtidig 
avgrensning og funksjonsfordeling. Dette arbeidet 
må innbefatte tilstrekkelige arealer til arealkrevende 
handelsvirksomhet.» 

For felles utredning, se også pkt. 4.1.2 
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Nydal er nevnt i SMAT-planen som et viktig næringsområde for Hamar stortettsted hvor det 
kan drives handel med plasskrevende varer. 

SMAT-planens definisjon av plasskrevende varer: 

 biler og motorkjøretøy 
 landbruksmaskiner 
 trelast og andre større byggevarer 
 møbler 
 hvitevarer 
 varer fra planteskoler/hagesentre. 

4.2.2 Parkering 

Det skal gjøres vurderinger av reelt parkeringsbehov i området, med muligheter for 
maksimumskrav. Det skal også utredes hvordan parkering under bakken eller i p-hus kan 
gjøre handelsparken mer arealeffektiv. 

 Statlige føringer 4.3
Blant statlige føringer er følgende mest sentrale for dette utredningsarbeidet: 

 Plan- og bygningsloven med krav til medvirkning og forskrift om 
konsekvensutredning. 

 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) som konkretiserer statlige forventninger til 
kommunal planlegging: 

o RPR for å styrke barn og unges interesser i planlegging (T-2/2008) 
o Retningslinjer for behandling av støy og luftkvalitet i arealplanlegging. (T-

1442/2012 og T-1520) 
 Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. (2008-06-27 nr 742) 
 Nasjonal transportkorridor: Reguleringsplan for utvidelse av E6 til 4 felt. 
 Samordnet areal og transportplanlegging (T-5/93) . 
 Lov om diskriminering og tilgjengelighet (universell utforming) 
 Vurdering av virkninger for naturmangfold jf. §§ 8 - 12 i  naturmangfoldloven. 
 Tilrettelegging for alternative oppvarmingskilder  og lav energibruk. 
 Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget. 
 Sikring av miljømessig forsvarlige  løsninger for vannforsyning og avløp. 
 Utbygging godt tilpasset landskapet, jf. den europeiske landskapskonvensjonen. 
 Tilstrekkelige og egnede uteoppholdsareal for barn og unge, T-2/08. 
 + andre relevante retningslinjer, rundskriv, veiledere. 
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5 ANDRE TEMAER FOR KONSEKVENSUTREDNING 

 Flytting av massedeponi 5.1
Regulering krever av område F2 krever at  det finnes nye arealer for permanent deponi av 
masser i forbindelse med utvidelsen av E6. Det er sannsynlig at utbyggingen av E6 kommer 
senere enn første byggetrinnene for IKEA handelspark nord. Det er derfor lite sannsynlig at 
deponering av masser innenfor F2 kan kombineres med utbygging av handelsparken. 

Andre alternativer for deponering av masser innenfor planområdet skal vurderes i 
konsekvensutredningen.  

Det skal undesøkes om det er aktuelt å tilbakeføre deponi til landbruksjord etter 
anleggsfasen. 

 Miljø og klima 5.2
Det skal gjøres vurderinger av konsekvenser utløst av tiltaket i forhold til 

 Trafikale konsekvenser, økt eller redusert transportbehov? 
 Støy i anleggsfasen og driftsfasen. 
 Behov og muligheter for bruk av kollektivtransport. 
 Tilgjengelighet for syklende og gående (også med tanke på ansatte). 

 Risiko og sårbarhetsanalyse 5.3
Det skal gjøres en gjennomgang av hvilke forhold i tilknytning til planlagt tiltak som kan 
utgjøre en risiko for uønskede hendelser og en fare for mennesker, miljø og materielle 
verdier. 

 Naturmangfold 5.4
Naturbase og artskart sjekkes og info og tidspunkt for søk dokumenteres. Hvis funn må 
behov for ytterligere undersøkelser og vurderinger avklares. Også her kan bakgrunnsstoff for 
E6-planen dekke hele eller deler av området.  
 
Lokalisering og utstrekning av næringsområdet er avklart i kommuneplan, men detaljert 
utforming av grensen mellom byggeområde og skog skal vies oppmerksomhet i planarbeidet. 
Dette blir spesielt viktig dersom området utvides ut over grensene i kommuneplanområde F2. 
Se også pkt. 6.5 

 Trafikkanalyse 5.5
Det skal utarbeides en trafikkanalyse som viser konsekvenser av planlagte tiltak på veiene 
som fører fram til den planlagte handelsparken. Den skal vise sannsynlig fordeling av trafikk 
mellom ulike veger, belastning på vegnett etc. 
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Trafikkanalysen skal ta høyde for trafikkvekst i Nydal knyttet til nytt boligområde på 
Nydalsenga (B1). 

Trafikkanalysen skal belyse konsekvenser knyttet til hvordan kapasitet påvirkes av flere 
byggetrinn, og hvordan en vegforbindelse fra øst påvirker trafikken. 

Det skal gjøres vurderinger av behov og konsekvenser dersom det etableres en ny 
gangforbindelse over E6 mellom IKEA og den planlagte handelsparken. 

 Støy og luftkvalitet fra veg 5.6
Det skal gjøres vurderinger av hvordan støy og forurensning fra trafikk til tiltaket på 
eksisterende og planlagte veger påvirker: 

 Bomiljø og uteoppholdsareal for inntilliggende boligområder 
 Støy i områder avsatt til friluftsliv (LNF-områder) 

 
Det skal vurderes hvilke tiltak som skal iverksettes for å sikre gode nok forhold. Det skal 
også gjøres vurderinger av hvordan tiltakene kan gjennomføres slik at det tas hensyn til støy 
og luftkvalitet også i anleggsperioden. 

Støy og luftkvalitet er styrt av følgende bestemmelser:  
Støy i arealplanlegging T-1442 og luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 

 Flomsikring, avbøtende tiltak og forutsetninger for utbygging 5.7
Det stilles høye krav til begrensning av avrenning fra området, pga. kapasitetsproblemer i 
Holabekken. Det skal vurderes hvordan disse kravene kan tilfredsstilles og hvordan dette 
skal ligge til grunn for utbyggingen i området. Det skal vurderes hvordan oversvømmelse og 
oppstuvning i Holabekken kan håndteres innenfor planområdet uten risiko for skader. 

 Kulturminner 5.8
Det er registrert noen få kulturminner/fornminner i området i forbindelse med reguleringen av 
E6. Dette er i hovedsak kullfremstillingsanlegg. I konsekvensutredningen skal det beskrives 
hvordan disse kulturminnene berøres og hvilke tiltak som skal iverksettes for å sikre disse i 
anleggsfasen og når anlegget er ferdig. 

Det gjøres ytterligere undersøkelser i området av Hedmark fylkeskommunes 
kulturminneavdeling. Dersom det oppdages objekter eller strukturer i terrenget som kan ha 
verdi som kulturminner vil dette bli beskrevet i konsekvensutredningen. Funn av automatisk 
fredete kulturminner, og vurderinger av hvordan disse evt. påvirker planen vil også bli 
beskrevet i konsekvensutredningen. 

 Forholdet til Nydal tettsted 5.9
Nydal er det 3. største tettstedet i Ringsaker kommune. Konsekvensutredningen skal gjøre 
vurderinger av det planlagte områdets påvirkning på følgende: 
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 Bomiljø 
 Næringsområder 
 Sosiale møteplasser 
 Friluftsliv, aktiviter og lek 
 Landbruk 
 Skoleveg og trafikksikkerhet 

 Forholdet mellom jordvern og grad av utnytting 5.10
Jordvern i regionen krever at arealer som tas i bruk til andre formål vurderes utnyttet best 
mulig for å hindre press på utbygging av nye områder. I konsekvensutredningen skal det 
derfor vises: 

 Modeller for effektiv arealbruk. 
 Vurderinger av aktuelle minimumskrav til grad av utnytting. 
 Vurderinger av maksimumskrav til parkering for biler. 
 Mulige konsepter for felles parkering. 
 Mulig fordeling mellom bygninger, grønnstruktur og trafikkarealer/parkering. 
 Vurderinger av aktuelle høyder innenfor området. 
 Sammenligninger av tetthet og utnyttelse i sammenlignbare områder. 
 Vurderinger av hvordan 100 meters byggegrense langs E6 påvirker arealutnyttelsen. 

 Konsekvenser for handelslokalisering i Hamarregionen 5.11
Det skal utredes hvilke positive og negative konsekvenser planlagte tiltak kan få for handel i 
Hamarregionen.  

 Hvilke konsekvenser har etablering av handelsvirksomhet som er ny i regionen i 
forhold til handelslekkasje og transportarbeid? 

 Hvordan kan flytting av handelsvirksomhet fra andre steder i regionen påvirke 
arealbruk andre steder og transportarbeid? 

 Energibruk og energikilder 5.12
Det skal gjøres vurderinger av hva som er sannsynlig energibruk innenfor området og hvilke 
energikilder som er aktuelle for oppvarming og forbruk. Området ligger delvis innenfor 
konsesjonsområde for fjernvarme. 
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6 TEMAER AVKLART I ANDRE/OVERORDNEDE PLANER 

 Lokalisering 6.1
Både SMAT-planen og forslaget til kommuneplan 2014-2025 har utpekt Nydal som aktuelt 
område for handel med plasskrevende varer. 

 Bygging på dyrkbar mark 6.2
Med vedtak av forslaget til kommuneplan 2014-2025 er det avklart at det kan bygges på 
dyrkbar mark. (høyproduktiv skogsmark) 

 Adkomst og tilknytning til vegnett 6.3
Adkomst til FV58 og E6 anses avklart gjennom forslag til kommuneplan 2014-2025 og vil 
ikke være gjenstand for KU. I reguleringsarbeidet skal det vises hvordan adkomst og 
infrastruktur planlegges løst. 

 Valg av energibærer 6.4
Området ligger delvis innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Ved bruk av fjernvarme 
innenfor området vil det ikke være behov for utredning av andre energiløsninger. 

 Naturmangfold og vilttrekk 6.5
Det er gjort vurderinger av naturmangfold og vilttrekk i forbindelse med arbeidet med 
kommuneplan for 2014-2025, uten at det er påvist vesentlige konfliktområder. I 
reguleringsplanen for E6 er viltkryssing forutsatt flyttet mot sørøst. Det vil derfor ikke være 
noen aktuell viltkryssingsproblematikk innenfor planområdet for IKEA handelspark nord. 
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7 ANDRE AKTUELLE  UTREDNINGSTEMAER 

 Arkitektur og landskap 7.1
Det skal gjøres vurderinger av hvordan arkitektur og landskap kan behandles i planen for å 
oppnå gode kvaliteter i samspill med omgivelsene, og for de som bruker stedet, i arbeid eller 
som besøkende. 

Tiltakshaver har høye ambisjoner for området. Ringsaker kommune har høye forventninger 
til struktur i området. Handelskonsepter har ofte egne visuelle uttrykk, konseptdesign.  «Big 
Box-konsepter». Dette må tas hensyn til ved utforming av området. Blir viktig å drøfte dette i 
planprosess både mht. struktur, material- og fargebruk og evt. skiltregler. 
 
Forretningsområdet må bygges ut med gode gang-/sykkelveger og fortau med lett forståelige 
forbindelser fram til alle innganger og mellom de ulike handelsaktørene/tomtene. 
 
E6 bygges ut med høy krav til estetikk og belysning. Det skal derfor gjøres vurderinger av 
hvordan området kan utvikles med arkitektur, belysning, profilering som gir et godt samspill 
med vegens estetikk. 
 
Det skal gjøres vurderinger av hvordan plassering av bygninger, rekkefølgen i utbyggingen, 
retningen området utvikles og tettheten mellom bygningene påvirker stedet. Det skal 
vurderes hvordan bl.a. høyden og overflater på bygningene kan påvirke støy. 
 
Det skal gjøres vurderinger av hvordan lokal overvannshåndtering kan integreres som en 
naturlig del av design av uteområdene. 

 Kommunaltekniske anlegg 7.2
Det må gjøres vurderinger av tilkobling til vann og avløpssystemet i området. 
Det må vurderes om, hvor og når det er aktuelt å krysse E6 med vann- og avløp. 
 
Det vil være behov for avklaringer med Ringsaker kommune om kommunaltekniske anlegg. 
Denne dialogen skal være igangsatt når skisser til plan foreligger og før reguleringsplanen er 
utformet.  

 Forholdet til landbruksdrift 7.3
Det skal synliggjøres hvordan landbrukseiendommer inntil handelsparken påvirkes av 
planene. Det må gjøres vurderinger av hvordan landbruksveier som i dag gir adkomst til 
eiendommene kan ivaretas etter at planene er gjennomført. Landbruksveiene skal kunne 
brukes til uttransport av tømmer med vogntog. 

 Aktuelle rekkefølgekrav 7.4
Det skal gjøres vurderinger av hvilke krav til infrastrukturen og andre tiltak som skal være 
opparbeidet og fullført i forhold til igangsetting av tiltak og ulike byggetrinn. 
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 Tinglyste rettigheter 7.5
Det skal undersøkes om det foreligger tinglyste rettigheter eller heftelser på eiendommene 
760/26, 760/27, 760/4, 791/1, 790/4. Se også de aktuelle eiendommene vist i kartet under: 
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8 ORGANISERING OG MEDVIRKNING 

 Organisering av planarbeidet 8.1
Olrudgruppen AS er forslagsstiller for reguleringsplanen. Asplan Viak er plankonsulent. 
Ringsaker kommune er planmyndighet og koordinerer dialogen mellom forslagsstiller og 
andre offentlige instanser, bl.a. Statens vegvesen.  

Asplan Viak utarbeider planprogram, planforslag med konsekvensutredning og tar i mot 
innspill til planprogrammet etter varsel om oppstart av planarbeid. 

Når planforslaget er utarbeidet vil Ringsaker kommune kunne vedta planen og legge den ut 
til offentlig ettersyn. Det er Ringsaker kommune som behandler planen etter offentlig ettersyn 
og ferdigstiller planen i dialog med forslagsstiller.  

 Medvirkning 8.2
Det skal gjennomføres medvirkning etter minimumskravene i Plan- og bygningsloven, med 
brev til offentlige høringsinstanser, grunneiere, naboer og andre berørte parter. Planarbeidet 
kunngjøres også i minst en avis som leses i nærmiljøet. varsles i forbindelse med oppstart av 
planarbeidet, ved offentlig ettersyn og vedtak av planen. 

Berørte parter kan være skole, idrettslag, velforening eller andre som er brukere av området. 

Det vil bli avholdt  et åpent informasjonsmøte om planarbeidet i forbindelse med varsel om 
oppstart. Det kan være aktuelt med ytterligere møter i forbindelse med offentlig ettersyn av 
planen. 

Regionalt planforum skal involveres i prosjektet tidlig i planprosessen. Dette gjøres i samråd 
med kommunen. 
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9 FRAMDRIFT 
Dette er skissert framdriftsplan for IKEA handelspark nord: 

 Juni 2014 – varsel om oppstart / høring av planprogram. 
 September 2014 – fastsetting av planprogram og utarbeiding av planforslag med 

konsekvensutredning. 
 Oktober 2014 – planforslag med konsekvensutredning til offentlig ettersyn. 
 Desember 2014 – bearbeiding av planforslag med konsekvensutredning. 
 Mars 2015 – planforslag med konsekvensutredning til 2. gangs behandling. 

 

 

 

 

 

 


