
Nummer – navn 74 Roterud vest 

Gnr./bnr. 74/38 

Størrelse (ca.) 6,5 daa 

Ønsket formål Bolig 

Dagens bruk Bygninger 

Formål i KPA 2011-2024 LNF, LNFb  

 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 

Transportplanlegging  Utenfor eksisterende byggesone.  
Skysstasjonen: ca. 7 km til skysstasjonen  
Bybusstopp: ca. 2 km 
Skole, barnehage, dagligvare: 2,5-3,5 km  
Bo- og servicesenter: ca. 6,5 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveg som må ivaretas. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 

Barn og unge  Røyslimoen skolekrets. 
Trygg skoleveg må sikres.   



Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone. Gode solforhold. 

Naturverdier  Området består av blandingsskog og kulturmark. Ingen 
registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
vurderes som begrenset, men kunnskapsgrunnlaget er noe 
mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner. Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 

Landbruk  Avsatt som bebygd område i AR5. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 

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

Sikringssone vannverk  Nei 

Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ikke i nærheten pr. i dag, men 
vedtatt at denne skal bygges, antagelig i 2019. 
Ev. økt avkjøring til Messenlivegen må avklares med 
vegvesenet dersom totalt antall boenheter øker ift. 
gjeldende plan. 
Høyspentlinje langs området. 

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

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

Annet  Grunneier ønsker å tilrettelegge for boliger med en 
kombinasjon av unge og eldre. 
 
Eiendommen grenser til et eksisterende LSB-område. 
Innspillet går ut på å utvide eksisterende LSB-område med 
dette arealet. Det er i dag bygget 5 av 10 nye boenheter i 
det eksisterende LSB-området.  
 
LSB-området har vært vurdert gjennom miljørevisjon, 
konklusjonen er: «Områdene nærmest «sentrum» i 
Roterud bygger delvis opp under flerkjernestrukturen, og 
kan vurderes ut fra boligbehov i planperioden.» Området 
er gitt fargen gult. Dette LSB-området er av LSB-områdene 
i Roterud som ligger nærmest «sentrum» i Roterud. 
 
Innenfor det eksisterende LSB-området er det også et 
område med dyrka mark, som ikke er bebygd i dag. Det bør 
vurderes å endre avgrensningen til LSB-området slik at 
dyrkamarka tas ut og innspillsområdet tas inn. Antall 
boenheter kan likevel beholdes. 

 

Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 



målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Siden konsekvensene for andre tema enn 
transportplanlegging og overordnet plangrep er mulig å 
avbøte kan eksisterende LSB-område utvides med 
innspillsområdet, så lenge antall boenheter ikke øker. 
Dette henger også sammen med politiske signaler om at 
LSB-områdene i Roterud skal videreføres i ny plan.  
 
Det anbefales at området tas inn som en del av 
eksisterende LSB-område, uten at maks. antall boenheter 
økes, såfremt det eksisterende LSB-området skal 
videreføres i planen. 

Tatt inn i planen som del av LSB6. 

 


