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Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3 km  
Bybusstopp: < 500 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 300 
m-2 km. 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensielle flomveger gjennom 
området. Skurva går gjennom den søndre delen av 
området. Utbygging vil gi økt/raskere avrenning og dette vil 
kunne skape utfordringer for nedenforliggende områder. 
Betydelig helning gjør det utfordrende å sikre for eksempel 
fordrøyning. 



Friluftsliv/grønnstruktur  Gangpassasjer gjennom området må ivaretas. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

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 delvis av løvskog, delvis av dyrka mark, veg 

og andre opparbeidete arealer. Potensialet for verdifulle 
naturtyper eller artsforekomster er noe begrenset, men 
området kan ha en klar verdi for spurvefugl. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som noe mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene er 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. Tidligere kulturminne innenfor 
området avskrevet. Potensiale for flere funn.   

Landbruk  Skog av høy og middels bonitet. Ikke del av et større 
område. 3,1 daa fulldyrket mark som er i drift. Innspillet er 
dels i strid med jordvernhensyn. 

Skred  Nærhet til, men utenfor hensynssone skred. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Nærhet til kommunalt VA-nett. 

Flere muligheter for adkomst. Ved ev. regulering må det 
undersøkes hvor adkomst bør gå. Det kan bli behov for 
oppgradering av adkomstveg. 

Områdets avgrensning  Dersom området tas inn i kommuneplanens arealdel bør 
det avgrenses slik at det ikke berører dyrka mark. Dette er 
hensyntatt i konklusjonen. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting, delvis opp 
under flerkjernestruktur (Nordre Ål), og 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, og er 
delvis i tråd med statlige og regionale retningslinjer og 
overordna plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 


