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Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Utenfor/innenfor eksisterende byggesone 

Skysstasjonen: ca. 7 km  
Bybusstopp: ca. 1,5 km 



Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 2-5 
km 

Flom og overvann 
 

 Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser 
potensielle flomveger som må ivaretas. Utbygging kan gi 
økt/raskere avrenning, og dette kan sammen med andre 
utbygginger bidra til økte utfordringer for 
nedenforliggende områder. Overvann må håndteres på 
egen grunn. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Skoleveg: Gang-/sykkelveg/fortau fra Nordsetervegen til 
skolen. Planområdet kan få adkomst via Olasvevegen og 
Rustadvegen. Ikke fortau langs Olasvevegen eller 
Rustadvegen. Økt trafikk som følge av utbygging kan gjøre 
skolevegen fram til Nordsetervegen mindre trygg. Se tema 
teknisk infrastruktur. 
Ingen tilrettelagte lekeplasser eller møteplasser for barn 
og unge. 

Bokvalitet  Ingen støy, vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier 
 

 Området består av skog. Området er sjekket ut i felt. 
Ingen registreringer av rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området som blir berørt. 
Potensialet vurderes som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

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

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk 
 

 Området er avskoget. Øvre del: skog med lav bonitet. 
Nedre del: skog med lav og middels bonitet. 
Midtre del: innmarksbeite. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur 
 

 Kommunal VA-ledning i nærheten. Håndtering av 
overvann må ivaretas slik at det ikke blir økte utfordringer 
for nedenforliggende områder. 
Atkomst fra Åsstuevegen og Rustadvegen, ev. også fra 
Olasvevegen. Den økningen som innspillet legger opp til 
vil antagelig medføre behov for oppgradering av vegen.  
Innenfor hensynssone høyspent. 

Områdets avgrensning  Et mindre område vil redusere de negative 
konsekvensene for landskap. Område 20A er en del av 
området, og er vurdert i egen konsekvensutredning. 
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 Innspillet er ment som en «fase 2» til innspill nr. 20A. Det 
ønskes en vurdering av alternative boformer tilpasset 
ulike typer potensielle kjøpere. Eksempel på dette kan 
være økolandsby eller boliger tilpasset aktive eldre. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

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

 


