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Tema  Vurdering 
Transportplanlegging 
(boligformål) 

 Ligger utenfor eksisterende byggesone. 
Skysstasjonen: ca. 10,5 km  
Bybusstopp: ca. 4 km. Annet busstopp: ca. 600 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 3,5-4 km 
Bo- og servicesenter: ca. 7,5 km 

Transportplanlegging 
(næringsformål) 

 Området ligger nær hovedveg (Gausdalsvegen). Noen 
boliger langs Flåkålivegen kan bli berørt ved mye 
tungtrafikk. 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensiell flomveg over dyrka mark 



oppstrøms. Bekk langs Flåkålivegen kan skape utfordringer 
dersom stikkrenner går tett, men trolig liten risiko for at 
vannmasser føres inn i området. 

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

Bolig: 
Krav om skoleskyss. Trygg skoleveg må sikres fram til 
busstopp. Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg 
veg fra området til møteplassene må sikres.  
Næring:  
Vil generere trafikk langs Flåkålivegen, hvor det ikke er 
fortau. Fortau må vurderes. 

Bokvalitet  Utenfor støysone. Gode solforhold.  
Naturverdier  Området er allerede opparbeidet med bebyggelse. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
vurderes som begrenset. Ved utbygging må det påses at 
vegetasjon mot Gausa ivaretas. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig. 

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

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Liten del med skog av høy bonitet i vest, del av 

kantvegetasjon langs Gausa. 
Skred  Bebyggelse ligger ut på kanten av løsmasseskråning mot 

Gausa. Aktsomhetskart viser potensiell skredfare i 
skrent/skråning. Ved bygging mot kanten av skrent må 
geoteknikk vurderes. Vegetasjon må ivaretas for ikke å øke 
risiko for utrasing. 

Grunnforhold  Eiendommen omfatter et tidligere verksted. Det kan ikke 
utelukkes grunnforurensning på deler av eiendommen, og 
ved eventuell utbygging må dette undersøkes nærmere og 
ivaretas. 
Aktsomhetskart for radon angir usikker aktsomhetsgrad.  
Sand/grusregistrering med liten lokal betydning. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Kommunalt VA-nett langs Flåkålivegen. På grunn av 

høydeforskjeller kan det være behov for etablering av 
pumpe. Atkomst fra Flåkålivegen med ok standard. 
Atkomst fra Flåkålivegen med ok standard.  

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Annet  På eiendommen står bygg brukt til næring. Det er kun 
«kontorbygningen» som ønskes omgjort til bolig. Denne 
ligger ved adkomstvegen inn til næringsarealet bak. Det er 
uheldig å kombinere bolig med en type næring som kan 
utgjøre fare eller sjenanse for beboere. Dersom det tillates 
bolig bør det stilles krav til type næring som er forenelig 
med slik nærhet til bolig.  

 
Konklusjon  For boligformål: Beliggenheten legger opp til bilbasert 



transport til daglige målpunkter, og er ikke i tråd med 
statlige og regionale retningslinjer.  
 
Boligformålet er lite forenelig med næringsformålet. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen som 
boligformål. 

  For næringsformål: Eiendommen har næringsbygg i dag. 
Eiendommen har begrenset størrelse, og kan være egnet 
for mindre næringsvirksomhet.  
 
Det bør gjøres en trafikksikkerhetsvurdering dersom 
næringsvirksomheten genererer stor trafikk. 
 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen som 
næringsområde. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: N4. 
 


