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Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Annet areal/kantvegetasjon 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
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Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3,5 km  
Bybusstopp: ca. 200 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 1,5-2,5 km 
Bo- og servicesenter: ca. 300 m (Helsehuset) 

Flom og overvann  Området ligger nær Bæla, og utfordringer med flom tilsier 
at det ikke bør legges til rette for mer bebyggelse nær elva. 
Dersom Bæla tar nytt løp som følge av massetransport/ 
tilstopping oppstrøms Gudbrandsdalsvegen kan det ikke 
utelukkes at vannmasser kan bli ført inn i området. 



Bredden av Bæla er erosjonssikret, men ved stor flom kan 
det ikke utelukkes utgraving/erosjon av elvebredd. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører grøntdrag langs Bæla. I kommunedelplan 
for fysisk aktivitet og naturopplevelse er det ønske om et 
hovedgrøntdrag langs Bæla. 

Barn og unge  Ekrom (Kringsjå) skolekrets. 
Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Gul støysone. Slakt vestvendt. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av en utfylling. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Området vurderes ikke å 
ha noen spesiell verdi for biologisk mangfold slik det 
fremstår i dag. På sikt kan det imidlertid bli etablert 
kantvegetasjon mot Bæla. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig. 

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

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Uproduktiv skog. Dyrkbar jord inntil større 

sammenhengende område. Mulig driftsulempe for 
landbruket. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Formelt sett i sone 3A, men arealet ligger ved Bæla, og 
kanten av Bæla behandles som sone 2. 

Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning tilgjengelig. 
Adkomst utfordrende, direkte fra Gudbrandsdalsvegen 
mest aktuelt.  
Innenfor hensynssone for høyspenningsanlegg. 

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 og bo- og servicesenter 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 er sårbart i forhold til flom og overvann og 
friluftsliv. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 


