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Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 15 km  
Bybusstopp: ca. 5,5 km. Annet busstopp: ca. 350 m 
Barnehage: ca. 1 km 
Skole, dagligvare: ca. 4,5-7 km 
Bo- og servicesenter: ca. 12 km 



Flom og overvann  Flomvegskart viser en flomveg som må ivaretas. Sørvest for 
området ligger en dam hvor det må undersøkes nærmere 
hvor avrenningen går.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Buvollen skolekrets (blir Jørstadmoen) 

Krav om skoleskyss. Trygg veg til bussholdeplass må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Utenfor støysoner. Nordøstvendt.  
Naturverdier  Området består av blandingsskog, noe 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. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Delvis på lite felt med dyrka mark. Innmarksbeite. 

Skogen av høy bonitet. Ikke del av et større 
sammenhengende område. 

Skred  Ingen kjent skredfare i hoveddelen av området, men mot 
nord kan området så vidt komme i berøring med et 
aktsomhetsområde for jord- og flomskred langs Arlibekken, 
og reell fare må undersøkes nærmere ved eventuell 
utbygging. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  
Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Kommunalt VA-nett langs østsiden av Gausa. Tilknytning 

krever kryssing av elva, og alternative løsninger for avløp 
må undersøkes før en eventuell utbygging. 
Atkomst fra Baklivegen, kommunal veg med god standard. 

Områdets avgrensning  Dersom avgrensning trekkes lenger sør går området klar av 
aktsomhetsområde langs Arlibekken. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 


