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Om planinitiativet:  
Formelle 
opplysninger 

• Forslagsstillere: 
Cognia Eiendom AS 
Borgeskogen 46, 3160 Stokke  
900 16 166 
petter@cogniaeiendom.no 
 
Olrudgruppen AS 
Postboks 1059 Storhamar 
2305 HAMAR 
vegard@olrud.no 
 

• Plankonsulent: 
Asplan Viak AS avd. Hamar 
Stangevegen 12 
2317 Hamar 
Oppdragsleder:  
tea.mangset@asplanviak.no 

 
a) Formålet med 
planendringen 

I gjeldende reguleringsplan har det vært en intensjon å legge til 
rette for handel med plasskrevende varer. Erfaringene viser at det 
har vært vanskelig å tilby den typen arealer disse 
handelskonseptene har hatt bruk for. 
 
I forslaget til endring ønskes en tilpasning som åpner for en større 
andel utendørs arealer som kan brukes til salg og utstilling, og en 
økning av andelen næring i form av virksomheter som driver 
handel mellom næringsdrivende, som verksteder, proffhandel og 
engros. 
 
Dagens byggelinjer mot E6 opprettholdes, men det som er regulert 
for felles parkering vil åpnes til bruk for oppstilling av salgsvarer, 
som f.eks. biler, utemøbler, byggevarer, planter. Dette skal 
kombineres med nødvendig parkering innenfor området. 
 
Det planlegges for å endre formålene for å legge opp til en mer 
trafikksikker løsning for gående og syklende til og forbi og til 
næringsområdet. 
 
Planen skal fortsatt sikre atkomst til skogseiendommen nord for 
planområdet for tømmerbiler og turgåere. 
 
Det skal gjøres ny vurdering av behovet for faresone for flom som 
følge av at det er etablert kryssing av Holabekken med større 
dimensjon enn tidligere planlagt. 
 

mailto:petter@cogniaeiendom.no
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b) Planområdet og 
om planarbeidet vil 
få virkninger utenfor 
planområdet 

• eiendommene er en del av planområdet for IKEA handelspark 
nord i Ringsaker kommune. Figur 1 viser planområdets 
plassering i kommunen. Figur 2 viser gjeldende 
reguleringsplaner i området.  
 

 
Figur 1: Planområdets plassering markert med rød ring. 
 

 

Figur 2: Gjeldende reguleringsplan Ikea handelspark nord og utsnitt av 
tilgrensende planer 
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• planområdet for endringen berører gnr. 791 bnr. 28, 29, 32 og 
33. Figur 3 viser eiendommene på kart og plangrense med 
stiplet svart linje.  

 
Figur 3: Plangrense vist med stiplet svart linje. Kartet viser hvilke eiendommer 
som blir berørt. 
 
• planområdet berører også faresone for flom 

 
Figur 4: Utsnitt av gjeldende plan som viser hvilke formål som berøres av ny 
plangrense som vises med svart stiplet linje.  
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c) Planlagt 
bebyggelse, anlegg 
og andre tiltak 

 
Figur 5: Utsnitt av reguleringskart som viser planlagte endringer innenfor stiplet 
linje.  
 
Det foreslås endring av hele BKB3, BKB4, BKB8, P3, VG5, VG6, VG9 
og deler av GG1 til næringsbebyggelse med underformålene 
handel, lager, industri, se figur 4 og 5. 
 
Tidligere planlagt struktur for gangveger, gatetun og parkering 
endres. Det legges i stedet til rette for ny gang- og sykkelveg langs 
Holabekkvegens sørside, med kobling til driftsveger, turveger og 
veger som fører fram til ulike målpunkter lengre øst. Se figur 6. 
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Figur 6: Driftsveger, turveger og veger mellom planområdet, Ringsaker 
handelspark, Olrud og Arnkværn. 
 
Planen skal i tillegg legge til rette for: 
• miljøstasjon i vegetasjonsskjerm slik det allerede er godkjent 

gjennom dispensasjon fra gjeldende plan 
• nettstasjon i området rett sør for miljøstasjon, delvis i regulert 

vegetasjonsskjerm 
• tilgang på landbrukseiendommer nord for planområdet 
 
Kart med utkast til nytt plankart, er vist i Figur 10 og Figur 11. 

d) Utbyggingsvolum 
og byggehøyder 

• det legges ikke rette for mer utbyggingsvolum eller endring av 
byggehøyder.  

• endring av formål fra samferdselsanlegg til bebyggelse- og 
anleggsformål vil endre graden av utnyttelse innenfor de nye 
feltene for bebyggelse og anlegg i forhold til de som foreslås 
endret. 

e) Funksjonell og 
miljømessig kvalitet 

• bebyggelse- og anleggsområder med større fleksibilitet for 
plassering av bygninger og bruk av utearealer enn i gjeldende 
regulering 

• omlegging av gangveg/gangareal/gågate – med formål å sikre 
færre krysningspunkter med veg og avkjørsler med store 
kjøretøy 

f) Tiltakets virkning 
på, og tilpasning til, 
landskap og 
omgivelser 

• bedrer vegetasjonsskjerm mot nord ved at den gjøres bredere 
• endrer dagens stramme organisering av området mellom 

bebyggelse, parkering, veger og gangveger 
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g) Forholdet til 
kommuneplan, 
eventuelle 
gjeldende 
reguleringsplaner og 
retningslinjer, og 
pågående 
planarbeid 

Planprosess: 
Endring av reguleringsplanen er tenkt gjennomført som en 
forenklet prosess, der administrasjon har delegert myndighet til å 
gjøre vedtak når endringene i liten grad vil påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige 
natur- og friluftsområder. (Pbl § 12-14). 
 
Intensjonen med at loven åpner for en forenklet prosess er bl.a. at 
departementet ved behandling av loven ønsket en mer fleksibel og 
ressursbesparende gjennomføring av mindre planendringer. Det er 
også lagt vekt på at det ved mindre endring handler om 
konsekvensen av endringen, og ikke først og fremst størrelsen.  
 
I planområdet for Ikea handelspark nord har det allerede vært 
brukt store ressurser på dispensasjoner for enkelte tiltak. 
Kommunen har ønsket at disse endringene, som bl.a. handler om 
bruken av uteområdene, plassering av bygninger og beregning av 
utnyttelse, blir ivaretatt i reguleringen og ikke gjennom ytterligere 
runder med dispensasjoner.  
 
Endringene som planlegges handler delvis om brukerne muligheter 
til å ha en mer fleksibel bruk av egne arealer, og sikring av gående 
og syklende gjennom området. Det skal også gjøres nye 
vurderinger av forhold som berøres av endringen, slik det er 
beskrevet andre steder i dette planinitiativet. Det vurderes derfor 
at dette vil være innenfor rammene for behandling som en 
forenklet planprosess. 
 
Reguleringsplaner i området: 

• Arealet er en del av Ikea handelspark nord, og krever en 
endring av denne planen. 
 
Områdene for bebyggelse og anlegg er i denne planen avsatt til 
forretning / kontor / tjenesteyting / industri / lager.  
 
Områdene for samferdsel og teknisk infrastruktur er i denne 
planen avsatt til samferdselsanlegg, veg, fortau, gatetun, 
parkering og annen veggrunn grøntareal. 
 
Områdene for grønnstruktur er avsatt til vegetasjonsskjerm 
 
Det er faresone for flom innenfor området 

 
• Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til forretninger 
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Figur 7: Kommuneplanens arealdel 2014-2025 
 

 
Figur 8: Gjeldende reguleringsplaner i området 
 
Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling 
(SMAT) i 6 by og tettsteder og 2 næringsområder i Hamarregionen 
2009 – 2030 
Relevante retningslinjer 
R.4.4.1 Lokalisering av næringsvirksomheter skal i hovedsak skje i 
og i tilknytning til eksisterende tettstedsdannelser.  
 
R.6.2.4 Etablering av virksomhet som selger plasskrevende varer 
tillates også lokalisert til områdene Rudshøgda, Ljøstad, Ånestad og 
området Olrud, Nydal, Trehørningen. Oppfølging skjer gjennom 
kommuneplanleggingen, jf. pkt. 7 i handlingsprogrammet. Med 
plasskrevende varer menes: Biler og motorkjøretøy, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, møbler og 
hvitevarer samt varer fra planteskoler/hagesentre.  
 
Handlingsprogram - sektorplaner 
Næringsområdene Olrud, Nydal og Trehørningen  
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 
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funksjonsfordeling. Dette arbeidet må innbefatte tilstrekkelige 
arealer til arealkrevende handelsvirksomhet.  
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (26.92014) 
4.5 Det skal legges til rette for at handelsvirksomhet og andre 
publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud kan 
lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset 
eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. 
Dette gjelder også for besøks- og arbeidsplassintensive statlige 
virksomheter. Virksomhetene må tilpasses omgivelsene med 
hensyn til størrelse og utforming. 
 

h) Vesentlige 
interesser som 
berøres av 
planinitiativet 

• E6, tilpasning til gjennomført anlegg 
• Holabekken, flomproblematikk 
• løsning for myke trafikanter, trafikksikkerhet og tilgjengelighet 

til turområder 
• bebyggelsesstruktur i området 
• adkomst til skogsområdet nord for handelsparken for bl.a. 

uttak av tømmer 

i) Hvordan 
samfunnssikkerhet 
skal ivaretas, blant 
annet gjennom å 
forebygge risiko og 
sårbarhet 

• det skal utarbeides egen ROS-analyse som følger planforslaget.  
• Holabekken renner gjennom planområdet og kan være utsatt 

for flom. Det er etablert større gjennomføring under E6 enn 
planlagt i tidligere plan. Det skal sjekkes hvordan dette sammen 
med overvann fra småbekker og overvann og evt. ny 
klimafaktor påvirker faresone for flom i området. 

• det er ellers ingen kjente særlige risikofaktorer i området.  
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Figur 9 Holabekken er lagt med 2x1600 mm rør gjennom E6. Dette gir mye større 
kapasitet enn tidligere for bekken, men det er likevel begrenset hvor mye som 
kan slippes ut fra planområdet.  
 

j) Hvilke berørte 
offentlige organer 
og andre 
interesserte som 
skal varsles om 
planoppstart 

• Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Statens vegvesen, NVE, Nye 
Veier 

• Grunneiere og naboer 
• Velforening (Nermarka vel) 

k) Prosesser for 
samarbeid og 
medvirkning fra 
berørte 
fagmyndigheter, 
grunneiere, festere, 
naboer og andre 
berørte 

• Naboer og berørte fagmyndigheter skal informeres og gis 
mulighet til å gi sine innspill 

l) Vurdering av om 
planen er omfattet 
av forskrift om 
konsekvensutrednin
g (KUF), og hvordan 
kravene i tilfelle vil 
kunne bli ivaretatt. 

• Reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø- og 
samfunn skal konsekvensutredes.  

• Endringen av gjeldende plan vurderes ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning 

Skisse, utkast til 
planområde 

Kort beskrivelse av endringene 
• Endre bestemmelser fra:  

Kombinerte bygge- og anleggsformål, der hovedformålet er 
forretning. I tillegg kan det tillates næringsvirksomhet og en 
begrenset andel tjenesteyting,  
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til:  
Kombinerte bygge- og anleggsformål med hovedformål 
næringsvirksomhet. I tillegg kan det tillates handel og en begrenset 
andel tjenesteyting. 

 
• Fjerne regulert gangveg gjennom den østlige delen av området 

og regulere ny gang- og sykkelveg langs Holabekkvegens sørside 
gjennom området.  

 
• Revurdere felles parkering og gatetun innenfor området i 

forhold til parkeringsbehov og arealutnyttelse. 
 

 
Figur 10: Planområdet med utkast til endringer. Stiplet linje markerer områder 
som planlegges endret. 
 

 
Figur 11: Utsnitt av reguleringskart som viser planlagte endringer innenfor stiplet 
linje. 
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Figur 12: Driftsveger, turveger og veger mellom planområdet, Ringsaker 
handelspark, Olrud og Arnkværn. 
 

 


