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Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 6,5 km  
Busstopp: ca. 500 m, ikke nærhet til bybuss. 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 
3,5-4,5 km. 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser potensiell 
flomveg langs Kongsvegen.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Søre Ål skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  



Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog og granskog som til dels 

er hugget. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området. 
Potensialet vurderes som begrenset, men 
kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Kongsvegen statlig listeført veganlegg. Usikkert om vegen 
kan oppgraderes for adkomst til nye boliger uten at det 
går ut over hensynet til kulturminnet. 

Landbruk  Hovedsakelig skog av høy bonitet, del av et større 
sammenhengende område. 

Skred  Området heller slakt og det er ingen kjent skredfare 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Atkomst fra Kongsvegen. Det er omtrent 2,8 km til 

kommunal ledning. I forbindelse med ev. utbygging må 
mulighet for offentlig VA utredes nærmere. Ved evt. lokal 
løsning for avløp må det avsettes egnet areal til dette. 

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

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

Annet  Dersom sykehuset plasseres på Moelv vil boligene ligge så 
nær sykehuset som mulig innenfor Lillehammer 
kommunes grenser. Området vil likevel bli bilbasert, ut fra 
dagens situasjon for vegstandard, busslinjer og 
togstasjoner.  

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til noen daglige målpunkter, og har noe lang 
avstand til andre daglige målpunkter.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i planen. 

 


