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Grunnkart  Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3,2 km  
Bybusstopp: ca. 450 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 100 
m-2 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flere flomveger som må ivaretas i 
søndre del av området. Utbygging i dette området kan gi 
økt/raskere avrenning, noe som kan gi utfordringer i 
nedenforliggende områder. Overvann må håndteres på 
egen grunn og ikke føres ut i Åretta. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Inngrep må hensynta ev. 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.  

Bokvalitet  Ikke i støysone. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog, gjengrodd kulturmark og 



granskog. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter. 
Området er befart i felt og potensialet for spesielle 
naturverdier vurderes som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

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

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av et større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy og moderat 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten, tilknytning er mulig.  

Det er beregnet et boligpotensial i området på noe over 
100 boliger. Jean Heibergs veg er en boligveg og bør ikke få 
en slik trafikkøkning. Alternativ adkomst kan være gjennom 
grønnstruktur på sørsiden. Dette er ikke å anbefale av 
hensyn til grønnstrukturen. 

Områdets avgrensning  Innspillet bør ses i sammenheng med innspill nr. 49. 
Dersom kommunen ønsker en større boligutvikling i denne 
retningen vil det medføre behov for nye veger (vedr. 
adkomst se «Teknisk infrastruktur») og annen teknisk og 
sosial infrastruktur. Ved å vurdere et helhetlig framtidsbilde 
for området kan det utvikles på en mer hensiktsmessig 
måte enn det en stykkvis utbygging kan bidra med.  
 
Uten at dette er undersøkt nærmere kunne muligens Jean 
Heibergs veg tålt en forsiktig trafikkøkning, ved en 
begrenset utbygging. Dette vil imidlertid igjen bidra til en 
stykkvis utbygging, hvor felles og helhetlige løsninger kan 
bli vanskelig å gjennomføre. 
 
Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting, men delvis opp 
under flerkjernestruktur (Søre Ål). Innspillet er delvis i tråd 
med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til noen daglige målpunkter, og har noe lang avstand 
til andre daglige målpunkter.  
 
Det er ikke funnet akseptable adkomstløsninger til 
området. Dersom det finnes akseptable adkomstløsninger 
kan området vurderes dersom det er boligbehov. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i planen. 

 


