
Nummer – navn 136 – Nordre Ål Vardhaugen 
Gnr./bnr. 186/27 
Størrelse (ca.) 13,5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog  
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4 km 
Bybusstopp: Ca. 550 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 
1,5-2,5 km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser potensiell 
flomveg sør for området. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører Gamlevegen som viktig turveg. Inngrep 
må hensynta dette. 

Barn og unge  Ekrom skolekrets (blir Nordre Ål) 
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 løvblandingsskog. Utbygging kommer i 
berøring med en naturtypelokalitet med rik edelløvskog 
og til dels med rødlistearter. Løvskogen kan ha noe verdi 
som fuglebiotop. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som noe 
mangelfullt, og før det tas stilling til utbygging må det 
gjøres en konkret undersøkelse av biologisk mangfold og 
hvilke virkninger utbygging vil kunne ha. 

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

Kulturminner/kulturmiljø  Området vil ha adkomst fra Gamlevegen, som er en 
verneverdig veg. 

Landbruk  Skog av høy bonitet. Del av større sammenhengende 
landbruksområde. Området registrert som dyrkbart. 

Skred  Den øvre halvdelen av området kommer i berøring med 
potensielt utløpsområde for snøskred jf. aktsomhetskart 
for skred. Før utbygging må reell risiko og evt. avbøtende 
tiltak avklares nærmere.  

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  
Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad. 
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Arealet ligger ved Bæla, i sikringssone 3. Overvann kan 
ikke slippes til Bæla. Det vil være nødvendig med strenge 
restriksjoner for overvann ved bygging i dette området. 

Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ved området.  
Adkomst via Gamlevegen. Ikke fortau langs Gamlevegen. 
Utbygging kan gi behov for trafikksikkerhetstiltak. 
Området deles i 2 av høyspentlinje med sikringssone. 

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. 

 
Konklusjon  Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp 

til bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er 
ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 


