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Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Kort avstand til hovedvegnett, herunder E6. 

Næringstrafikk vil ikke berøre boligområder. 
Flom og overvann  Området ligger nær Gudbrandsdalslågen og er flomutsatt. 

Bygging på arealet vil kreve omfattende oppfylling for å 
kunne bli trygt mot flom, samt erosjonssikring mot elva. 
Oppfylling av området vil kunne påvirke hydrauliske 
forhold i vassdraget ved flom, deriblant gjøre områder på 
motsatt side av vassdraget mer flomutsatt. Et slikt tiltak 
krever nærmere utredning.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Berører svært viktig friluftsområde. Viktig å ivareta 
strandsona, både for ferdsel og som buffer. Det er 
turforbindelse nordover mot Sundgården og mot 
Hovemoen i sør. Ved planlegging av atkomst til området 
må det tas hensyn til turforbindelse gjennom området. 

Barn og unge  Kommer ikke i konflikt med områder brukt av barn og 
unge. 

Støy  I gul støysone. Ikke foreslått for støyfølsom bruk. 
Naturverdier  Området grenser inn mot Lågendeltaet naturreservat. Det 

er i tillegg kartlagt en naturtypelokalitet i området. 
Utbygging vil kunne påvirke naturverdier både i 
verneområdet og områder i nær tilknytning negativt. 
Balbergevja er et våtmarksområde med verdier knyttet til 



både vegetasjon og fugl/dyreliv. Ved utbygging må 
konsekvenser for naturmiljø vurderes nærmere. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner, men det kan være nødvendig 
med nærmere avklaring rundt potensialet for funn av 
kulturminner i området. 

Landbruk  Området består av dyrka mark som er flomutsatt 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir usikker aktsomhetsgrad. Området omfatter 
grusavsetninger som kan ha verdi som grunnvannsressurs. 

Sikringssone vannverk  Innenfor sikringssone 3C. Kan bli liggende i sikringssonen 
for reservevannskilde. 

Teknisk infrastruktur  Det er kommunal VA-ledning i området, deriblant 
spillvannsledning som krysser Lågen. Utbygging vil kunne 
kreve flytting av ledninger da det ikke kan bygges over 
ledninger. Øvrige påkoblingsmuligheter er ikke vurdert 
nærmere.  
Atkomst fra Gausdalsvegen må avklares nærmere. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under anbefalt lokalisering av 
næringsarealer, og er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Samlet sett er det for mange utfordringer knyttet til 

området til at det kan anbefales å avsette dette til 
næringsområde. 

 


