
Nummer – navn 34 Skyttermoen 

Gnr./bnr. 122/15 

Størrelse (ca.) 33 daa 

Ønsket formål Bolig 

Dagens bruk Skog/bolig/tidligere dyrka mark 

Formål i KPA 2011-2024 LNF/militært formål/bolig 

 

Ortofoto 

 
Grunnkart 

 

Tema  Vurdering 

Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 8,5 km  

Bybusstopp: ved området 

Barnehage, skole, dagligvare: ca. 500 m-ca. 1 km 

Bo- og servicesenter: ca. 7 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensiell flomveg som må ivaretas. 

Deler av området er flatt og må sikres mot at eventuelt 

vann fra bekk vest for området kan ta veg inn i bebyggelse.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 

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  Store deler av området innenfor gul støysone fra veg og 

skytebane.  Mindre del av området innenfor rød støysone 

fra skytebane. 

Skråning på ca. 13 høydemeter sør i området gir noe 

reduserte solforhold. 

Naturverdier  Området består av blandingsskog, rester av kulturmark og 

bebyggelse. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 

rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området. 

Potensialet vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 

vurderes som tilstrekkelig. Det er registrert forekomst av 

kjempespringfrø (fremmed art) i området, og ved utbygging 

må det gjennomføres avbøtende tiltak for å hindre 

spredning. 

Landskap/kulturlandskap  Delvis innenfor hensynssone for landskap. 

Landskapsinngrep og fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 

Landbruk  Skog med høy bonitet, dyrkbar mark. Nærhet til dyrkamark 

med påregnelige driftsulemper for landbruket. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir usikker aktsomhetsgrad.  

Registrert sand- og grusområde. 

Sikringssone vannverk  Nei 

Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. 

Atkomst fra Baklivegen. 

Områdets avgrensning  Området i rød støysone bør ikke avsettes til boligformål. 

Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting, men delvis opp 

under flerkjernestruktur, og er delvis i tråd med overordnet 

plangrep.  

 

Konklusjon  Bybusstopp og barnehage innenfor gangavstand. 

Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til andre 

daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og 

regionale retningslinjer.  

 

Området i rød støysone bør ikke avsettes til boligformål. 

 

Jørstadmoen har på grunn av Forsvarets område og 

støysone få utviklingsmuligheter. Arealet kan vurderes ved 

behov, selv om området ligger i noe avstand til flere daglige 

målpunkter. 

Tatt inn i planen ved høring. Omgjort til LSB og justert ift. AR5 ved vedtak. 

 


