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Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 6,5 km. 
Bybusstopp: ca. 1 km. 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 3,5-
4,5 km 
HIL og Fakkelgården: ca. 2 km 



Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas. Utbygging i 
dette området kan gi økt/raskere avrenning, noe som kan 
gi utfordringer i nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører svært viktig friluftslivsområde. Inngrep 
må hensynta dette.  

Barn og unge  Jørstadmoen skolekrets 
Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone, kan bli berørt av støysone ved ny E6. 
Sørvestvendt, gode solforhold. 

Naturverdier  Området består av ulike typer kulturmark og varmekjær 
løvskog. Det er registrert naturtypelokaliteter i området og 
flere rødlistearter, deriblant dragehode (prioritert art og 
rødlistet som sårbar). Utbygging vil kunne føre til at 
naturtyper og rødlistearter blir svært negativt berørt. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som relativt bra. 

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

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Området berører verdifull fulldyrka jord, innmarksbeite og 

skog av høy bonitet som er del av større sammenhengende 
område. Deler av skogen og innmarksbeite er registrert 
som dyrkbar jord. 

Skred  Aktsomhetskart for skred viser at området kan være et 
potensielt fareområde for stein- og snøskred. Ved eventuell 
utbygging må skredfare undersøkes. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 
angir høy og moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor dagens sikringssone. Kan bli liggende i 
sikringssonen for reservevannskilde. 

Teknisk infrastruktur  Vanskelig å etablere VA i området.  
Adkomst via Balbergvegen. Ved utbygging må det vurderes 
behov for tiltak på Balbergvegen.  

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  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området er særlig sårbart i forhold til landbruk, 
naturverdier og skred.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 


