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Naboer og myndigheter 

 
 

Høring av søknad om midlertidig dispensasjon fra 
rekkefølgekrav i detaljregulering for E6 Botsenden - Moelv, 
Moelvkrysset 

Vedlagt følger kopi av søknad om midlertidig dispensasjon fra rekkefølge-
bestemmelser om etablering av støyskjerm langs E6 i forbindelse med bygging 
av nytt Moelvkryss. 
 
Søknaden sendes med dette på høring, slik at naboer og myndigheter kan gi 
uttalelse til søknaden før den behandles i Ringsaker kommune. På grunn av den 
oppståtte situasjonen med uforutsett forsinkelse som følge av Corona-
epidemien ber vi om rask tilbakemelding, med høringsfrist senest 1.12.2020. 
 
Merknader sendes 
Iver.reistad@ramboll.no 
eller 
Rambøll 
v/ Iver Reistad 
Løkkegata 9 
2615 Lillehamer 
 
 
Med vennlig hilsen 

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

mailto:Iver.reistad@ramboll.no
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Ringsaker kommune 
Byggesak 

 
 

Søknad om midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekrav i 
detaljregulering for E6 Botsenden - Moelv, Moelvkrysset 

På vegne av Nye Veier AS og Peab Anlegg AS søkes det i henhold til plan og 
bygningslovens §§ 19.1 og 19.3 om midlertidig dispensasjon fra krav i 
planbestemmelsenes punkt 1.3 Støy i detaljregulering for E6 Botsenden - 
Moelv, Moelvkrysset. 

Bakgrunn 

I planbestemmelsen punkt 1.3 heter det at «Tiltak mot støy, herunder 
støyskjerming langs veg som er markert på plankartet og beskrevet i 
planbeskrivelsen, skal ferdigstilles før ny veg tas i bruk.»  Vi tolker dette slik at 
det betyr at støyskjermer langs den konkrete vegen som skal tas i bruk skal 
være ferdigstilt. 
 
Nye Veier planlegger å ta E6-delen av prosjektet i bruk som ferdig veg den 1. 
desember i år.  Da vil imidlertid ikke alle støyskjermer langs E6 være ferdigstilt. 
 
Øvrige veger i prosjektet vil formelt tas i bruk som ferdig veg 1. juli 2021. Til 
disse vegene er det planlagt støyskjermer langs Storgata.  Det legges til grunn 
at støyskjermene langs Storgata skal være klar innen det tidspunktet.  Støy-
skjermer langs Storgata omfattes derfor ikke av denne dispensasjonssøknaden.  

Omfang og tidsramme for dispensasjonen 

Med bakgrunn i at det er E6-delen av prosjektet som tas i bruk 1. desember 
gjelder søknaden støyskjermer med plassering som vist med tykk rød strek i 
kartskissen under.   
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Konkret er det støyskjermene som skal monteres på E6-brua over Storgata som ikke vil være ferdig 
montert.  
 
Tidsrammen for dispensasjonen er at disse støyskjermene vil være montert innen 24.12.2020 
 

Begrunnelse for forsinkelsen 

Monteringen av de konkrete støyskjermene har blitt forsinket som følge av den pågående Corona-
epidemien.  Underleverandøren av plexiglasskjermene som skal benyttes på brua har som følge av 
svært stor etterspørsel etter skjermingsprodukter knyttet til smittetiltak varslet forsinket leveranse.   
 

Begrunnelse for å gi dispensasjon 

Tiltakshaver og søker har gjort vurderinger av fordeler og ulemper ved å innvilge dispensasjonen:  
• Fordeler.   

o Omkjøringssituasjonen i Moelvkrysset kan avvikles.  Det innebærer at trafikken kan 
flyttes tilbake til et vegnett som er bedre egnet for den aktuelle trafikken.  



 

 

3/3   
 

Omkjøringsvegen har til dels ført trafikken nær eksisterende bebyggelse og vært 
krevende for myke trafikanter. 

o Trafikken på E6 får betydelig bedring av framkommelighet og reduserte forsinkelser 
Dette gir reduserte kostander og ulemper for denne trafikken. 

o Selv om det fortsatt vil være noen anleggstrafikk i området vil fjerningen av det 
omfattende omkjøringen gjøre trafikkbildet mer oversiktlig og tryggere både for de 
kjørende og myke trafikanter. 

o Flytting av E6-trafikken til E6-traseen er et grunnlag for de avsluttende arbeidene i 
resten av kryssområdet., og gjør det lettere å gjennomføre gjenstående arbeid.   

• Ulemper 
o Støyskjermingen vil ikke være komplett, noe som vil føre til støyulemper for en del av 

bebyggelsen nær krysset.  Det vil imidlertid fortsatt være redusert hastighet på E6 i den 
aktuelle dispensasjonsperioden, med samme hastighetsnivå som før byggingen startet, 
det vil si 70 km/t.  Støyskjermene er tilpasset en situasjon med hastighet 110 km/t.  
Hastighetsnivået vil redusere støyulempene noe, slik at en får et støynivå som kan 
sammenlignes med situasjonen før ombyggingen av krysset startet i denne midlertidige 
fasen. Full effekt av støyskjermingen vil en ikke få før alle støyskjermer er etablert. 

o Etablering av støyskjermene innebærer noen mindre ulemper i forbindelse med 
midlertidige trafikkavvikling mens monteringen pågår.  Arbeidet vi imidlertid pågå på 
kveldstid og fra utsiden av brua. På E6 vil trafikken gå forbi i en kjørebane og kjørefeltet 
nærmest arbeidsted vil sikres med bufferbil.  Det antas at dette bare vil gi små ulemper 
for E6-trafikken. 

 
Det er ikke forventet at dispensasjonen vil medføre andre endringer i forhold til miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet i området. 
 
Samlet er det tiltakshavers syn at tidsperioden det søkes om dispensasjon for er kort, at dispensasjonen 
ikke i vesentlig grad er i strid med intensjonene med planen og at fordelene med å få fjernet den 
omfattende omkjøringen i Moelv før desembertrafikken er betydelig større enn ulempene knyttet til 
støy.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Iver Reistad 
Siv.ing. 
 
D +47  90534465 
M +47  90534465 
iver.reistad@ramboll.no 
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