
Nummer – navn 32 Jørstadmoen Voldbakken 
Gnr./bnr. 164/15 
Størrelse (ca.) 9 daa 
Ønsket formål Bolig, næring 
Dagens bruk Bebygd, dyrka mark 
Formål i KPA 2011-2024 Offentlig eller privat tjenesteyting 
 

Ortofoto 

Grunnkart 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 7,5 km  
Bybusstopp: ved planområdet 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 20-100 m 
Bo- og servicesenter: 6 km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Deler av området ligger lavt 
med tanke på større flommer i Lågen. 

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



Fra området er det undergang under Jørstadmovegen og 
g/s-veg videre til skolen. 
Skoleområdet med fotballbane er møteplass for eldre barn. 
Det må vurderes om det skal tilrettelegges for lekeplass 
innenfor planområdet.  

Bokvalitet  Mindre del i gul støysone.  Noe østvendt. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog og kratt, rester av 

kulturmark og bebyggelse. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssone for kulturlandskap.   
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Ca. 1,2 daa dyrka mark. Ikke del av større 

sammenhengende område. Området har vært avsatt 
bebyggelse og anlegg også i kommuneplanens arealdel 
2011-2024. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir usikker aktsomhetsgrad..  
Registrert sand- og grusuttak. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning langs området. 

Delvis innenfor faresone høyspentanlegg (minste avstand 
ca. 30 m til ledning). 
Atkomst fra Jørstadmovegen. 

Områdets avgrensning  Østre del av området ligger ca. 8 m lavere i terrenget enn 
østlige del. Lavereliggende deler av området bør ikke 
utnyttes til utbygging. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under fortetting og flerkjernestruktur 
(Jørstadmoen), og er i tråd med overordnet plangrep. Ut 
fra en helhetsvurdering av Jørstadmoen er det vurdert at 
dette området kan avsettes til sentrumsformål, og således 
romme flere typer bebyggelse. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til de daglige målpunkter og til sentrum, og er i tråd 
med statlige og regionale retningslinjer og overordnet 
plangrep. 
 
Området er i dag avsatt til offentlig og privat tjenesteyting, 
med tanke på en utvidelse av Jørstadmoen skole. Skolen er 
nå under utvidelse på vestsiden av vegen. 
 
Østre del av området ligger flomutsatt til. 
 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen, forutsatt at 
flomutsatt område tas ut. Området avsettes til 
sentrumsformål. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: S1. 



 


