
Nummer – navn 47B Sæter Søndre Mjøsspeilet 
Gnr./bnr. 88/2, 8, 10, 11, 89/1 m.fl. 
Størrelse (ca.) 465 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Dyrka mark, skog, bebygd. 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Området er stort, og avstander vil variere veldig ut fra hvor 

i området det måles fra. 



Ligger inntil eksisterende byggesone. 
Skysstasjonen: ca. 2,5-4 km  
Bybusstopp: ved del av område mot Hamarvegen 
Skole: ved del av planområde mot Hamarvegen 
Barnehage: ca. 2 km (Mulig etablering av ny barnehage i 
Hage, like nord for planområdet. Ved utbygging må ny 
barnehage vurderes innenfor planområdet.) 
Dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 750 m-2 km 

Flom og overvann  Det går enkelte bekker gjennom området hvor en 20 m 
bred sone normalt ikke bør benyttes til utbygging. 
Flomvegskart viser flere flomveger som må ivaretas. 
Utbygging i dette området kan gi økt/raskere avrenning, 
noe som kan gi utfordringer i nedenforliggende områder. 
En må være spesielt oppmerksom på at jernbanen går 
nedstrøms området, og overvann må ikke føre til økte 
utfordringer for jernbanen.  

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

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. Det vil bli krav om 
møteplasser innenfor området ved en ev. utbygging. 

Bokvalitet  Mindre del i gul støysone langs Hamarvegen. Vestvendt, 
gode solforhold. 

Naturverdier  Området består av dyrka mark og løvblandingsskog i 
skråningene nedover mot jernbane. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset, men området er stort og 
kunnskapsgrunnlaget vurderes som noe mangelfullt. 

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

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. Området er svært stort og er 
brukt gjennom mange år ute å bli bygget ned. Potensiale 
for kulturminner i området.  

Landbruk  Hovedsakelig dyrka mark, noe innmarksbeite, skog av høy 
bonitet. Dyrka mark utgjør en stor andel og er en del av et 
større sammenhengende område av god jordkvalitet. 

Skred  Mindre del lengst sør i området er i aktsomhetskart vist 
som aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Det er for 
øvrig flere mindre raviner i nedkant av områdene med 
dyrka mark, og det kan ikke utelukkes at det i forbindelse 
med disse terrengformasjonene kan være noe risiko for 
utrasinger, spesielt ved mangelfull vannhåndtering ved 
utbygging. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  
Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning og renseanlegg i nærheten.  

Eksisterende atkomstveger fra Hamarvegen må 
oppgraderes.  



Områdets avgrensning  Området er svært stort, og det er gjort en konkret 
vurdering av om området kunne vært mindre, og om dette 
ville hatt innvirkning på samlet vurdering av 
konsekvensene.  
 
Mht. overordnet plangrep, transportplanlegging og 
samordnet areal-, transport- og boligplanlegging er det 
områdene nærmest skolen og Hamarvegen som er mest 
relevante. Her er det konflikt med dyrka mark. 
 
Skulle området vært avgrenset slik at det ikke medførte 
nedbygging av dyrka mark, måtte bebyggelsen legges på 
restarealer ytterst over skrenten mot jernbanen og Mjøsa. 
Dette vil være en lite hensiktsmessig plassering av nye 
boliger, bl.a. med tanke på press på landbruksarealer, 
transportplanlegging, flerkjernestruktur mm. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og kun delvis 
opp under flerkjernestruktur Innspillet er kun delvis i tråd 
med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Innspillet er såpass stort at beliggenheten både legger opp 

til gange/sykling og bilkjøring til daglige målpunkter. Kun 
deler av området dekkes av bybusstilbud i dag.  
 
Området består for en stor del av dyrka mark, i tillegg 
berører det skog av høy bonitet og hensynssone for 
kulturlandskap. Areal nedenfor jernbanen krever utbedring 
av atkomst, eventuelt forbi renseanlegget.  
 
Beliggenheten vurderes å ikke være i tråd med statlige og 
regionale retningslinjer. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 


