
Nummer – navn 51 Vårsetervegen - nedre 
Gnr./bnr. 66/1 
Størrelse (ca.) 12 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF + boligformål på en mindre del 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger innenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4,5 km  
Bybusstopp: ca. 200 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 350-800 m 
Bo- og servicesenter: ca. 4,5 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensiell flomveg langs Vårsetervegen, 
og ved eventuell utbygging må det sikres mot at 
vannmasser kan ta veg inn i byggeområde. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 



Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 
Trygg skoleveg må sikres. Utbygging vil forutsette fortau 
eller gang- og sykkelveg langs Vårsetervegen. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Hele området ligger innenfor rød og gul støysone langs 
Messenlivegen. Sørvendt. Vanskelig å få til tilgjengelige 
boenheter og uteoppholdsarealer. 

Naturverdier  Området består av blandingsskog. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap.  
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, i ytterkant av et større 

sammenhengende skogsområde. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Langs kommunal VA-ledning. På grunn av høydeforskjeller 

må behov for etablering av pumpe påregnes, alternativt 
påkobling via kryssing av Messenlivegen. 
Vegstandard i Vårsetervegen må vurderes. Utbygging vil 
forutsette fortau eller gang- og sykkelveg langs 
Vårsetervegen. Usikkert om dette er teknisk realistisk eller 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Områdets avgrensning  Område bør justeres slik at det ikke ligger innenfor rød 
støysone. Dette er hensyntatt i konklusjonen.  

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

 
Konklusjon  Beliggenheten legger delvis opp til bruk av kollektiv, sykkel 

og gange til de daglige målpunkter og til sentrum, i tråd 
med statlige og regionale retningslinjer og overordna 
plangrep. 
 
Området er støyutsatt. Topografien gjør utbygging 
vanskelig. Det vil være vanskelig å få til tilgjengelige 
boenheter, samt uteoppholdsarealer med tilstrekkelig god 
kvalitet. Utbygging vil forutsette fortau eller gang- og 
sykkelveg langs Vårsetervegen. Usikkert om dette er 
teknisk realistisk eller samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 


