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DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA - 
SLUTTBEHANDLING 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
  
1. Forslag til detaljreguleringsplan for boligområde Solhøgda, med planbeskrivelse datert 

22.09.2021, planbestemmelser datert 22.09.2021 og plankart datert 22.09.2021godkjennes.  
2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.  
  
 
 
Vedlegg: 
 
1. Plankart, datert 22.09.2021  
2. Reguleringsbestemmelser, datert 22.09.2021  
3. Planbeskrivelse, datert 22.09.2021  
4. ROS-analyse, datert 10.2020  
5. VA- og overvannsplan, datert 19.01.2021  
6. Fjernvirkning  
7. Sol-skygge-analyse, datert 14.12.2021  
8. Illustrasjonsplan, datert 22.09.2021 
9. Oppsummering av høringsinnspill  
  
 
Sammendrag: 
Lillehammer kommune har mottatt et privat forslag til detaljreguleringsplan for Solhøgda – 
område B14. Reguleringsplanen legger til rette for boligformål i form av frittliggende 
småhusbebyggelse. Planen omfatter tre boenheter. Arbeidet er en følge av at området ble avsatt 
som fremtidig boligområde i siste revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommuendirektøren 
anbefaler at planen godkjennes. 
 
 
Fakta: 
 



Planforslag  
Planforslaget legger til rette for frittliggende småhusbebyggelse fordelt med tre boenheter på tre 
tomter. Adkomst planlegges i trase for Gamle Solhøgdavegen, med avkjørsel fra Skogforvalter 
Lies veg. Det avsettes grønnstruktur mellom to av tomtene for å bevare snarvei mellom 
Ågårdvegen og Røyslimoen. Planforslaget er i henhold til kommuneplanens arealdel.  
Planområdet ligger ved bydelssenteret Røyslimoen i Lillehammer kommune, ca. tre kilometer fra 
sentrum. Planområdet avgrenses av Skogforvalter Lies veg 2 i nord, Solhøgdavegen i øst, ny 
adkomstveg til boligblokkene på Solhøgda i sør, og bakke ned mot Ågårdvegen i vest. Det er 
boliger, skole, idrettsanlegg og dagligvarebutikker innen kort gangavstand. Arealer ligger i 
umiddelbar tilknytning til eksisterende boliger i Ågårdvegen og Skogforvalter Lies veg.  
Planavgrensningen er redusert i forhold til opprinnelig varslet område, som inkluderte mer areal i 
nordøst. Varslingsgrensen tok høyde for nødvendig areal for adkomstveg og frisikt. Disse 
hensynene er ivaretatt i byggeplan i forbindelse med flomsikringsarbeid av Åretta, og er tatt ut av 
planområdet.  
 
Plangrunnlag  
I kommuneplanens arealdel 2020-2023(2030) er området avsatt til fremtidig boligbebyggelse og 
grønnstruktur. I reguleringsplan Høstmælingen - Å gårdveien (1982) er arealer innenfor 
planområdet avsatt til jord- og skogbruk. Kommuneplanen gjelder foran eksisterende 
reguleringsplan.  
Deler av planområdet er regulert gjennom reguleringsplan for Åretta ved Røyslimoen (2020). 
Dette gjelder arealer avsatt til turveg og adkomstveg. Disse formålene er videreført i 
planforslaget.  
 
Planprosess  
Det ble avholdt oppstartsmøte med Lillehammer kommune 11.06.20 der forutsetningene for 
planarbeidet ble klargjort. Tiltakshaver sendte ut varsel om oppstart den 12.08.20, med frist for 
uttalelser 06.09.20. Det kom inn åtte merknader til varsel om oppstart. Merknader er 
oppsummert og kommentert i kapittel 7 i planbeskrivelsen (vedlegg 3).  
Lillehammer kommune mottok fullstendig planforslag våren 2021. Planen lå på høring i 
perioden fra 25. mai 2021 til 1. august 2021. Det kom inn 5 merknader, som er oppsummert i 
vedlegg 9.  
 
Etter høringen er det gjort følgende justeringer i planmaterialet: 

- Byggegrenser mot grønnstruktur (H530) og snuhammeren er økt til 4 m (gjelder både 
BF2 og BF3) som følge av innspill fra Statsforvalteren i Innlandet.  

- Det er presisert i bestemmelsen §4.1 at tynning av vegetasjon i friområde tillattes kun for 
å opparbeide sti, mens øvrig vegetasjon bevares, og at området skal være tilgjengelig for 
allmennheten.  

- Det er presisert i bestemmelse §5.1 at gode overganger mellom vegareal og 
hensynssonene for friluftsliv skal opprettes. 

- Følgende bestemmelse (§1.2) er innarbeidet: «Dersom det i forbindelse med tiltak i 
marken og i vann oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, 
skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner 
på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet gjøres kjent med denne 
bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Innlandet fylkeskommune 
v/Kulturarv, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd». 

 
 
Vurdering: 
 
Bokvalitet  



Planområdet ligger ved bydelssenteret Røyslimoen i Lillehammer kommune, ca. tre kilometer fra 
sentrum. Det er boliger, skole, idrettsanlegg, dagligvarebutikker og tilgjengelighet til 
kollektivtransport innen kort gangavstand. Det er registrert støysone langs Messenlivegen, men 
planområdets foreslåtte areal for boligbebyggelse ligger ikke innenfor denne. Solforhold anses 
som gode.  
Kommunedirektøren vurderer området som godt egnet til å etablere boliger.  
 
Landskapsbilde og friluftsområder  
Området ligger innenfor hensynssone for landskap. Planområdet ligger skjult fra flere 
utsiktspunkt fra byen. Planområdet utgjør en mindre del av de skogkledte åsryggene som 
avgrenser landskapsrommet mot Lillehammer sentrum. Boligbebyggelsen vil medføre at 
åskammen i denne delen av området ikke lengre vil skjermes av skog. For å ivareta hensynssone 
landskap er formålsgrenser, byggegrenser og bestemmelser om maksimal høyde strategisk 
plassert slik at mulig negativ fjernvirkning av tiltaket skal begrenses. Eksisterende vegetasjon 
bevares på regulert friområde. Arealformålsgrensene for den innerste tomten (BF3 i plankartet, 
vedlegg 1) er plassert lenger ned enn grensen avsatt i kommuneplanen. Dette er for å unngå store 
terrengarronderinger mot det brattere terrenget, sørover mot Solhøgda. Arealet fra 
kommuneplanen utnyttes altså ikke fullt ut. Det er utarbeidet en illustrasjonsplan som viser mulig 
plassering av bebyggelse innenfor rammene av planforslaget.  
Kommunedirektøren mener at plassering av byggegrenser og tillatte høyder har som hensikt å 
tilpasse fremtidig bebyggelse til landskapet, og vil minimere mulig negativ fjernvirkning og 
terrengbearbeiding.  
Solhøgdavegen brukes som turveg mellom Solhøgda og Røyslimoen senter. Det er lagt opp til at 
turvegen blir ivaretatt gjennom en hensynssone. Mellom Solhøgdavegen og Ågårdvegen er det 
en stiforbindelse, med avstikker opp mot et utsiktspunkt på bart fjell mot Solhøgda. Mellom BF2 
og BF3 opprettholdes en buffer for å ivareta gangsti gjennom området.  
 
Adkomst og trafikale løsninger  
Adkomst planlegges fra Skogforvalter Lies veg på privat veg og videre i samme trasé som gamle 
Solhøgdavegen. I byggeplan i forbindelse med nytt kjøremønster ved Røyslimoen er det avsatt 4 
meter bredde inkludert skulder. Det avsettes tilsvarende bredde langs oppgradert adkomstveg. 
Det legges tilstrekkelig breddeutvidelse på vegarealet for å tilfredsstille krav til snuhammer for 
lastebil innerst i adkomstvegen. Snuhammeren mellom de to innerste boligtomtene benyttes 
videre som turdrag mot Ågårdvegen. Adkomstvegen f_SV vil fortsatt benyttes som turveg fram 
til Solhøgdavegen. Kommunedirektøren vurderer denne løsningen som akseptabel, siden det vil 
bli liten trafikk på vegen. Opparbeiding av vendehammer gjør det mulig å snu innerst i vegen, 
slik at unødig rygging unngås. Det bedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter.  
Parkering skal skje på egen tomt. Det skal opparbeides minimum to biloppstillingsplasser, og tre 
sykkeloppstillingsplasser på hver tomt. Det skal også være mulig å snu på egen tomt for å unngå 
rygging ut i vegen/turvegen.  
 
Overvann  
For å minimalisere faren for økte flomproblemer inn, i og ut av planområdet må det være god 
overvannshåndtering. Det er utarbeidet en prinsipiell overvannsplan som viser hvordan 
overvannshåndteringen er tenkt løst innenfor planområdet. Denne gjøres gjeldende gjennom 
bestemmelser, men endelig løsning vil bli tilpasset i byggesøknad.  
 
 
 
Konklusjon:  



Planforslaget bygger opp under fortetting og flerkjernestruktur rundt bydelssenteret Røyslimoen. 
Nærhet til kollektivtransport og viktige målpunkt som f.eks. skole og butikk bidrar til bruk av 
buss, sykkel og gange. Dette er i tråd med overordnet plangrep.  
Kommunedirektøren vurderer planmateriale som tilfredsstillende og anbefaler at planen 
godkjennes.  
 
 
 
 
Lillehammer, 27.09.21 
 
 
Tord Buer Olsen Lars Rudi 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 
 
 
 
 

 
 


