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1. Bakgrunn og planområde 

1.1. Bakgrunn for planarbeidet  

Forslagsstiller Arnt Høstmælingen har engasjert WSP Norge AS for å utarbeide 
detaljreguleringsplan på Solhøgda ved Røyslimoen i Lillehammer. Arbeidet er en følge av at 
området ble avsatt som fremtidig boligområde i siste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

1.2. Planområdet 

Planområdet ligger ved bydelssenteret Røyslimoen i Lillehammer kommune, ca. tre 
kilometer fra sentrum. Planområdet avgrenses av Skogforvalter Lies Veg 2 i nord, 
Sølhøgdavegen i øst, ny adkomstveg til boligblokkene på Solhøgda i sør, og bakke ned mot 
Ågaardvegen i vest. Det er boliger, skole, idrettsanlegg og dagligvarebutikker innen kort 
gangavstand. Planområdets størrelse er ca 5,1 daa. Planområdet inkluderer eiendommene 
85/4 og 85/6. 

Planavgrensningen er redusert i forhold til opprinnelig varslet område, som inkluderte mer 
areal i nordøst. Varslingsgrensen tok høyde for nødvendig areal for adkomstvei og frisikt. 
Disse hensynene er ivaretatt i byggeplan i forbindelse med flomsikringsarbeid av Åretta, og 
er tatt ut av planområdet. Forslagsstiller er eier av området aktuelt for regulering av 
boligformål (85/6). 

 
Figur 1: Planavgrensning. 

1.3. Krav om konsekvensutredning 

Behovet for KU er vurdert etter plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende Forskrift om 
konsekvensutredninger av 1. juli 2017. På grunn av planområdets størrelse har Lillehammer 
kommune vurdert at tiltaket ikke faller innenfor §6 (tiltak etter vedlegg 1), eller under §8 
(tiltak etter vedlegg 2). Etter en konkret vurdering av potensielle konsekvenser etter §10 er 
det vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning i planarbeidet.  
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2. Rammer og premisser for planen - planstatus 

2.1. Overordnede føringer 

Nasjonale mål og retningslinjer 

Følgende nasjonale og regionale mål og retningslinjer er relevante i planarbeidet: 
o Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
o Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
o Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

 

Fylkesplaner og kommunedelplaner 

Følgende kommunedelplaner og fylkesplaner er relevante i planarbeidet: 

o Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, vedtatt 15. juni 2016. 
o Regional plan for samferdsel 2018-2030 
o Regional plan for samfunnssikkerhet og beredsskap 2018-2021 
o Regional plan for klima og energi for Oppland 2013-2024 
o Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 
o Kommunedelplan for miljø 
o Kommunedelplan for trafikk og transport 

 

Relevant lovverk 

o Plan- og bygningsloven (2008) 
o Naturmangfoldloven (2009) 

 

2.2. Eksisterende kommunale planer 

Kommuneplanen 

I kommuneplanens arealdel (KPA) 2020-2023(2030) er det aktuelle arealet avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse, med hensynssone for landskap (H550).  

Figur 2: Område avsatt til boligbebyggelse i KPA. 

B14 
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Arealformålet og hensynssonen er beskrevet i bestemmelser til kommuneplanen: 

Område B14 – ved Solhøgda 

• Det kreves felles reguleringsplan for området. 
• Det tillattes maks. 3 boenheter. 
• Følgende krav stilles til reguleringsplan: 

o Allmennheten skal sikres passasjer gjennom området til tilstøtende grønnstrukturer, 
samt langs tidligere Solhøgdavegen 

• Følgende rekkefølgekrav skal stilles i reguleringsplan: 
o Gang- og sykkelveg eller fortau mellom adkomster til området og skole 
o Lekeplasser, jf. bestemmelse 1.8 

Landskap (pbl. § 11-8 c – H550_01) Retningslinjer  

De skogkledde åsryggene, landskapsformasjoner, elvedrag og strandsonen bør forvaltes slik at 
tilgjengelighet sikres og den visuelle opplevelsen av landskapsrommet rundt byen ikke forringes. Ved 
tiltak innenfor hensynsone landskap bør det redegjøres for vurderinger knyttet til fjernvirkning, 
friluftsliv og landskapstilpasning. Ved tiltak innenfor hensynsonen kan det, etter kommunens skjønn, 
kreves at det utarbeides landskapsanalyse. Nye bygg som bryter horisontlinjen fra byen bør unngås.  

Reguleringsplaner 

  
Figur 3 Eksisterende og tilstøtende reguleringsplaner i området. Planområdet inngår i detaljregulering for Høstmælingen – 
Aagaardveien (1982) og Åretta ved Røyslimoen (2020). Planavgrensningen er redusert i nordøst i forhold til illustrasjonen 

Område for denne 
reguleringsplanen  

Åretta ved 
Røyslimoen 
(2020)  

Solhøgda (2013)  

Høstmælingen –
Aagaardveien (1982) 
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Reguleringsplan Høstmælingen - Aagaardveien (1982) har følgende formål innenfor 
planområdet: 

- Jord- og skogbruk. I kommuneplanen er området innenfor planen avsatt til fremtidig 
grønnstruktur og boligbebyggelse, og gjelder foran eksisterende reguleringsplan.  

Reguleringsplan Åretta ved Røyslimoen (2020), har følgende formål innenfor 
planavgrensningen til denne planen: 

- Turveg 
- Annen veggrunn (grøntareal) 
- Bolig/forretning  
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3. Beskrivelse av planområdet – eksisterende situasjon 
3.1. Arealressurser 

Området består i hovedsak av skog av lav bonitet, i tillegg til den eksisterende 
Solhøgdavegen. Det er ikke registrert dyrkbar jord innenfor planområdet.  

3.2. Landskap og topografi 

Området mellom Røyslimoen og Solhøgda stiger i terrenget sørover (mot Solhøgda). Ved 
planområdets vestside er det skråning ned mot boligområdet i Ågårdveien.  

 
Figur 4: Planområdet sett fra øst (Google maps). 

 
Figur 5: Planområdet sett fra vest (Google maps). 

Landskapsformasjonen sørover mot Solhøgdas høyeste punkt med blokkbebyggelse er et 
naturlig blikkfang fra omkringliggende områder.  

De nye boligblokkene på Solhøgda bryter landskapsilhuetten trærne har hatt tidligere. 
Åskammen som viktig landskapselement dominerer likevel i et stort perspektiv. 

Solforholdene er meget gode. 

REMA 1000 

Kiwi 
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Figur 6: Avstandsbilde fra innerst i Gamle Messenliveien. 

3.3. Naturverdier 

Det er barskog med lav bonitet innenfor planområdet. Det er ikke registrert forekomster av 
arter på norsk rødliste eller fremmede arter i kartbasen til Artsdatabanken og naturbase til 
Miljødirektoratet. Det er ikke gjennomført egne kartlegginger for denne planen. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig.   

3.4. Mineralressurser 

Hele området er grunnlendt med overgang mellom bart fjell og skog. Det er noe fjell i 
dagen, ellers vegetasjonsdekke. 

3.5. Forurenset grunn 

Det foreligger ikke mistanke om forurenset grunn iht. Miljødirektoratets kartbase. 

3.6. Støyforhold 

Det er registrert støysone langs Messenlivegen. Planområdets foreslåtte areal for 
boligbebyggelse ligger ikke innenfor denne. 

Boligområde 
langs Ågårdveien. 

Boligblokker 
på Solhøgda. 

Planområdet. 
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Figur 7: Støysoner (Statens vegvesen). Område for fremtidige boliger markert med rød sirkel. 

3.7. Kulturminner 

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet.  

3.8. Rekreasjon- og uteområder 

Solhøgdavegen brukes nå som turveg mellom Solhøgda og Røyslimoen senter. Det er 
stiforbindelse mellom Solhøgdavegen og Ågårdveien, med avstikker opp mot et 
utsiktspunkt på bart fjell mot Solhøgda. 

 
Figur 8: Sti fra Solhøgdavegen mot Ågårdvegen 
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3.9. Veg- og trafikkforhold  

Solhøgdavegen benyttes i dag som turvei og adkomst til eiendommene Skogforvalter Lies 
veg 2 og 4. I reguleringsplan for Åretta ved Røyslimoen er det regulert nytt kjøremønster 
via f_SKV1, som gir endret adkomst for Skogforvalter Lies veg 4.  

  
Figur 9: Tv.: Utklipp av reguleringsplan for Åretta ved Røyslimoen (2020). Pilene viser adkomst for de to eiendommene. 
Th.: Utklipp fra byggeplan (Sweco, 26.06.2020) vegnett i forbindelse med flomsikringsarbeid.. ……………     

 

 
Figur 10: Dagens adkomstsituasjon fra Røyslimoen senter mot gamle Solhøgdavegen. Her blir det endring i trafikkmønster i forbindelse 
med gjennomføring av reguleringsplan for Åretta ved Røyslimoen (2020). 

Rema 1000 

Skogforvalter Lies veg 4 

Skogforvalter Lies veg 2 
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Figur 11: Gamle Solhøgdavegen ned mot Røyslimoen senter. 

Gamle Solhøgdavegen gjennom planområdet har vegbredde på ca. 3,5m. Dette er en 
blindvei som benyttes av myke trafikanter som turforbindelse. 

3.10. Teknisk infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 

Telenor har eksisterende telekiosk nord i planområdet. Det er ikke annen eksisterende 
bebyggelse innenfor planområdet. 

3.11. Kollektivtransport 

Det går bybuss med halvtimes frekvens i rushtid, og timesfrekvens utenom. I tillegg 
passerer buss til og fra Mesnali/Sjusjøen to-tre ganger daglig. 

3.12. Barn og unges interesser 

Planområdet ligger ca. 500m fra Røyslimoen skole. Nærmeste barnehage er ca. 800 meter fra 
planområdet. Vest for planområdet er det regulert, men ikke opparbeidet lekeareal i 
reguleringsplanen for Ågårdveien. Området er ikke spesielt egnet som lekeareal i 
eksisterende situasjon. Stien gjennom skogholtet brukes som snarvei.  

3.13. Universell utforming 

Adkomstveien har stigning på maksimalt 6%. Planområdet har jevn stigning sørover. 
Skogsområdet er ikke spesielt tilgjengelig med hensyn til universell utforming.  
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4. Beskrivelse av planforslaget 

4.1. Hovedgrep 

Det skal legges til rette for frittliggende småhusbebyggelse fordelt på tre tomter. Adkomst 
planlegges i trase for Gamle Solhøgdaveien, med avkjørsel fra Skogforvalter Lies veg. Det 
avsettes grønnstruktur mellom to av tomtene for å bevare snarvei mellom Ågårdveien og 
Røyslimoen. 

4.2. Plankart 

 
Figur 12: Nedskalert plankart 

4.3. Reguleringsformål 

Arealformål Størrelse (m2) 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse  3187 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 NR.2.) 

Veg  468 

Annen veggrunn – grøntareal 323 

Grønnstruktur (PBL § 12-5. NR.3) 

Friområde  1074 

 
 

4.4. Bebyggelsens plassering, høyde og utnyttelse 

Maks BYA er 25%. Gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 6,1 og 8,5 meter 
over gjennomsnittlig planert terreng. Illustrasjonsplanen under viser mulig plassering av 
bebyggelse innenfor rammene av planforslaget: 
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Figur 13: Illustrasjonsplan som viser mulig utnyttelse innenfor planforslagets rammer.  

Arealformålsgrensene for den innerste tomten (BF3) 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. 

Illustrasjonsplanen viser bygningene plassert mot øst innenfor arealformålene, for å 
redusere fjernvirkning. På bakgrunn av høydekoter, terreng og adkomst vil dette være den 
mest naturlige plasseringen av bygningene. Denne løsningen er tilpasset eksisterende 
terreng, med sikte på minst mulig fjernvirkning og terrengbearbeiding.  

Byggegrensene er satt fire meter fra formålsgrenser, med unntak av forlengelsen av 
snuhammeren, der det sikres buffer med grønnstruktur, og 13 meter mellom 
byggegrensene på de to tomtene (BF2 og BF3). Det er 8 meter fra senterlinje for 
adkomstvegen til de parallelle byggegrensene.  
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Figur 14: 3D-modell av illustrasjonsplan for de tre byggene. 

Modellen viser bebyggelsen sett fra nord-øst, med Skogforvalter Lies Veg 2 til venstre i 
bildet. Enhetene er trukket noe inn på tomtene for å redusere fjernvirkning. I tillegg er det 
ønskelig å unngå unødig terrengbearbeiding, noe som innebærer at bebyggelsen plasseres 
sør-øst (ovenfor) for skråningen mot bebyggelsen i Ågårdvegen. Denne nivåforskjellen i 
terrenget vil bidra til at ny bebyggelse ikke kommer tett den eksisterende bebyggelsen i 
Ågårdveien. Ved disse grepene vil en i størst mulig grad ta hensyn til landskapslinjene og 
fjernvirkning, samt eksisterende terreng og bebyggelse i området. 

4.5.  Landskap og vegetasjon 

Boligbebyggelsen vil erstatte deler av eksisterende skog. Eksisterende vegetasjon bevares på 
regulert friområde. Mellom BF2 og BF3 opprettholdes en buffer for å ivareta gangsti 
gjennom området.  

4.6. Infrastruktur og renovasjon 

4.6.1. Nettstasjon 

Elvia har kommentert nettkapasitet. Elvia kan ikke reservere kapasitet i nettet i påvente av 
potensielt nye boenheter, og kan ikke uttale seg om kapasiteten på sikt. Om det er kapasitet 
på dagens nettstasjon som forsyner omkringliggende nett på det tidspunkt tilknytningen 
ønskes, om det er behov for ny nettstasjon eller om det kan skiftes transformator i 
eksisterende nettstasjon.  

Det avsettes areal til nettstasjon i formålet kommunaltekniske anlegg. Dette på bakgrunn av 
at Elvias saksbehandler beskriver at dette kan være en aktuell plassering, dersom ikke 
kapasiteten kan løses gjennom eksisterende anlegg på opparbeidelsestidspunkt. Elvia ber 
utbyggere ta kontakt i god tid før bygging for å avklare strømforsyningen. 

4.6.2. Renovasjon 

GLØRs saksbehandler har kommentert at den beste løsningen for fremtidig renovasjon er å 
etablere snuhammer i adkomstveien slik at GLØR kan betjene renovasjon for boligene. 
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Snuhammeren plasseres i forlengelse mot grønnstruktur mot Ågårdveien. Det avsettes ikke 
eget område for felles renovasjonsløsning. Snuhammeren er dimensjonert for lastebil. 

4.7. Kjøreadkomst 

Adkomst planlegges fra Skogforvalter Lies veg på privat veg, i samme trase som gamle 
Solhøgdaveien. I byggeplan i forbindelse med nytt kjøremønster ved Røyslimoen er det 
avsatt 4 meter bredde inkludert skulder. Det avsettes tilsvarende bredde langs oppgradert 
adkomstvei. Det legges tilstrekkelig breddeutvidelse på vegarealet for å tilfredsstille krav til 
snuhammer for lastebil innerst i adkomstveien. Snuhammeren mellom de to innerste 
boligtomtene benyttes videre som turdrag mot Ågårdveien.  

4.7.1. Parkering 

Parkering skal skje på egen tomt. Det skal opparbeides minimum to biloppstillingsplasser, 
og tre sykkeloppstillingsplasser på hver tomt.  

4.8. Overordnet grep 

 
Figur 15: Planområdet i forhold til nærliggende situasjon. Fremtidig vegstruktur etter omlegging av Åretta er fremhevet, mens 
eksisterende grunnkart vises under. Plangrensen i nordøst er en tidligere versjon. 

  

Videre turforbindelse 
mot boligblokkene og 
Røyslimoen. 

Grønnstruktur-buffer 
mellom Gamle 
Solhøgdaveien og 
Ågårdveien 

Fremtidig vegareal og 
fortau/gang-
sykkelveger etter 
ferdigstillelse av 
igangsatt arbeid 
(2020). 

Rema 1000 

Kiwi 

Bensinstasjon 

Vegadkomst til 
reguleringsplanens 
boligområde 

BF1 

BF2 

BF3 
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5. Konsekvenser av planforslaget 

5.1. Konsekvenser i forhold til overordnede planer og mål 

Planforslaget er i henhold til kommuneplanens arealdel. Strategisk plassering av 
formålsgrenser, byggegrenser og bestemmelser om maksimal høyde ivaretar hensynsone 
for landskap.  

Planforslaget bygger opp under fortetting rundt bydelssenteret Røyslimoen. Beliggenheten 
legger opp til bruk av busstransport ved ca. 250 meter til busstopp, sykkel og gange til nære 
målpunkt. Dette er i tråd med statlige og regionale retningslinjer.  

Tiltaksområdet ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende byggesone med Ågårdveien 
og Skogforvalter Lies veg. 

5.2. Landskapspåvirkning 

Planområdet ligger skjult fra flere utsiktspunkt fra byen. Planområdet utgjør en mindre del 
av de skogkledte åsryggene som avgrenser landskapsrommet mot Lillehammer sentrum. 
Blokkbebyggelsen på Solhøgda har tidligere brutt denne formasjonen. Planområdet ligger 
tilbaketrukket, på det laveste høydedraget på åsryggen mot Årettadalen og Messenliveien. 

 
Figur 16: Bildet er tatt fra Gamle Messenlivegen 61, og viser Solhøgda sett fra sør-vest. Innenfor rød sirkel vises fjernvirkningen av tre nye 
boliger. 

Fjernvirkningsillustrasjonen over viser hvordan bebyggelsen vil bli liggende i terrenget. 
Dette er markant tilbaketrukket på åsryggen i forhold til den eksisterende 
blokkbebyggelsen på Solhøgda.  

5.3. Friluftsliv 

Stien som går gjennom planområdet ivaretas ved regulert friområde og hensynssone 
friluftsliv mellom boligformål BF2 og BF3. Denne må tilpasses noe. Tillatelse til skjøtsel av 
stien ivaretas ved planens bestemmelser. Forlengelsen av Gamle Solhøgdaveien påvirkes 
ikke av planforslaget. 
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5.4. Sol/skygge 

 

Sol/skyggediagrammet viser skygge fra den nye bebyggelsen ved formiddagen i februar. På 
denne tiden vil det generelt være lite sollys på vestsiden av Solhøgda på formiddagen. Ved 
kl. 15 vil skyggene kastes mot nord-øst. 

 

 
Ved jevndøgn i mars og september er sol/skyggeforholdene like. Kl. 09 om morgenen vil 
bebyggelsen i Ågardsvegen ligge i skyggen av terrenget, da sola vil stå på motsatt side av 
Solhøgda. Kl. 15 vil skyggene strekke seg nordover. Skyggen fra BF1 vil gå opp mot 
Solhøgdavegen 2. Ved kl. 18 vil skyggene fra den nye bebyggelsen strekke seg mot 
Solhøgdavegen. 
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Skyggene strekker seg mot Ågårdvegen på morgenen 1.mai. Kl. 12 kastes skyggene kortere 
mot nord, ved kl. 15 vil de strekke seg enda kortere. 

 

 

Til høyre over sees skyggene mot bebyggelsen i Ågårdvegen ved kl. 09 om morgenen ved 
sommersolverv. Skyggen fra BF3 vil strekke seg lengst mot bebyggelsen, men ikke gå utover 
boligen i bakkant. Resten av døgnet 24. juni kaster bebyggelsen kortere skygger. 
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5.5. Trafikkøkning 

Det antas trafikkøkning på 3,5 bilreiser pr. bolig pr. døgn (Statens vegvesen håndbok V713). 
Tre nye boenheter gir i snitt 17,5 reiser pr. døgn for de fem boenhetene adkomstveien vil 
betjene. Lite trafikk og regulert bredde 4 meter gjør at veien fortsatt kan benyttes som 
forbindelse for myke trafikanter uten ytterligere tiltak.  

I ROS-analysen fremkommer det noe risiko for trafikkulykker ved at myke trafikanter og 
kjøretøy vil benytte samme areal (adkomstveien). Det vil være svært lavt fartsnivå og lite 
trafikk på veien. Ved utbygging av BF3 angir bestemmelsene opparbeiding av 
vendehammer. Dette gjør det mulig å snu innerst i vegen, slik at unødig rygging unngås.  

5.6. Radon 

Forekomsten av radon er usikker. Det finnes ikke nok inneluftmålinger på stedet eller på 
den gitte bergarten til at aktsomhet kan beregnes, eller beregningene gir ikke med 
tilstrekkelig grad av sikkerhet grunnlag for å si om aktsomheten er høy eller moderat/lav. 

Det er ikke foretatt radonmålinger. Det er obligatorisk med radonsperre i alle nye 
bygninger som er beregnet for varig opphold jf. TEK17 § 13-5. 

5.7. Konsekvenser for barn og unge 

Planforslaget vil ikke ha spesielle konsekvenser for barn og unge. Forbindelseslinjer 
ivaretas ved regulert område for grønnstruktur. 

5.8. Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§8-12 

Nml. kap II skal sørge for at natur er en premiss i all myndighetsutøving og at natur ikke ses 
isolert men i sammenheng på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Naturmangfoldloven 
kapittel 2 kommer inn i alle saker der det fattes vedtak etter plan og bygningsloven som 
berører naturmangfold. 
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5.8.1. Naturmiljø og biologisk mangfold 

Det er barskog med lav bonitet innenfor planområdet. Det er ikke registrert forekomster av 
arter på norsk rødliste eller fremmede arter i kartbasen til Artsdatabanken og naturbase til 
Miljødirektoratet. Generelt gir de planlagte tiltakene noe negative effekter for naturmiljø 
og biologisk mangfold på grunn av etableringer av bebyggelse med tilhørende 
infrastrukturtiltak i det som per i dag er skog. Det er ikke gjennomført egne kartlegginger 
for denne planen. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig.   

Basert på undersøkelsene i kapittel 3 vurderes de samlede effektene på natur og miljø til å 
være mindre vesentlige. Kravet i Naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal 
baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at det ikke 
fremkommer effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull natur er det ikke foretatt 
vurderinger etter miljøprinsippene i Naturmangfoldloven §§ 9-12. 

Den endrede arealbruken er i tråd med overordnede planer, og forholdet til bevaring av 
skog er derfor tatt stilling til på overordnet nivå.  

5.9. VA og brannvann 

VA-plan følger som vedlegg. 

Det anses som tilstrekkelig med en felles stikkledning for vann og avløp til området som 
tilknyttes hovedledninger i krysset Røyslivegen – Solhøgdavegen. En 40mm PE vannledning 
kan anbores på 300mm hovedledning. I samme område kan en 125mm pvc 
spillvannsledning tilkobles med grenrør på 200mm spillvannsledning, som felles 
spillvannsledning for de tre boligene. 

Stikkledning for vann kan fordeles i tre separate stikkledninger for vann i V1 med 
stengemulighet. På strekningen anses det som tilstrekkelig å etablere 2 minikummer for 
inspeksjon og spyling i tillegg til separate spylepunkt på hver eiendom, hver tomt må i 
tillegg ha egen bakkekran på tomten. 

Det er innenfor 50m avstand fra innkjøringen til eiendommene en eksisterende 
brannhydrant, og en brannkum. Det anses som tilstrekkelig, og det er ikke nødvendig å 
etablere egne brannkummer eller hydranter i forbindelse med denne utbyggingen. 

5.10. Overvann 

For å minimalisere faren for økte flomproblemer inn, i og ut av planområdet må det være 
god overvannshåndtering. Prinsipper og anbefalinger for dette følger i vedlegg.  Det er 
utarbeidet en prinsipiell plan som viser hvordan overvannshåndteringen er tenkt løst 
innenfor planområdet. 

Alle overflater på bakkenivå bør være permeable. Rør bør helst bare benyttes der en må 
krysse veger med stikkrenner ol., eventuelt er dypdrenering et alternativ hvis helt åpne 
løsninger ikke kan benyttes. Dypdrenering er også svært nyttig i/under grøfter og under 
stikkrenner der det er mulig og hensiktsmessig for å unngå iskjøving og tetting av 
dreneringsveier, samt for å redusere erosjon i bratte områder. Det vil også forbedre 
infiltrasjonen og fordrøyningen i området. 
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5.11. Risiko- og sårbarhet 

Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. Det er 
risiko for trafikkulykker ved at myke trafikanter og kjøretøy vil benytte samme areal 
(adkomstvei). Det vil være svært lavt fartsnivå og lite trafikk på veien. Ingen spesielle tiltak 
iverksettes. 

5.12. Juridiske konsekvenser 

Planforslaget er et privat forslag til detaljregulering. Dersom tiltak etter planen ikke er 
igangsatt senest 10 år etter planvedtak skal kommunen, i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-4, 5. ledd, påse at planen i nødvendig grad er oppdatert før avgjørelse 
av byggesøknad. Tiltakshaver er ansvarlig for å skaffe nødvendige opplysninger og 
dokumentasjon for kommunens vurdering. 

5.13. Eiendomsforhold 

Ved planoppstart forelå det usikre grenser på deler av planområdet. Det er avholdt 
oppmålingsforretning, og usikre grenser er kvalitetshevet i matrikkelen. 

Forslagsstiller er eier av gjennomføringsområdene for planen, slik at det ikke forutsettes 
erverv av grunn for gjennomføring av planen. 

6. Planprosess og medvirkning 

6.1. Oppstartsmøte 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Lillehammer kommune 11.06.20 der forutsetningene for 
planarbeidet ble klargjort.  

6.2. Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert på kommunens og WSPs nettsider, samt i 
lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen 12.08.20. Det ble sendt ut varsel til berørte 
hjemmelshavere og regionale myndigheter etter adresseliste fra Lillehammer kommune. 
Frist for uttalelser var satt til 06.09.20. 

6.3. Medvirkning 

Det kom inn åtte merknader til varsel om oppstart. Merknader er oppsummert og 
kommentert i kapittel 7. 

Etter varsel om oppstart antas ca. 6 mnd. før fremming til 1. gangsbehandling. 
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7. Innspill til varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert på kommunen og WSP sine nettsider, 
samt i Gudbrandsdølen Dagningen 15.08.20. Det ble sendt ut varsel til myndigheter etter 
adresseliste fra Lillehammer kommune 12.08.2020, samt naboer ble varslet ved brev. Frist 
for uttalelser var satt til 06.09.20. Det kom totalt åtte merknader. 

 

1. Innlandet fylkeskommune 25.08.2020 

Fylkeskommunen poengterer at det må sikres offentlig passasje mellom Ågårdveien og 
gamle Solhøgdaveien. Det må være gode beskrivelser og illustrasjoner av planforslaget fra 
relevante punkt for nær- og fjernvirkning for å gi best mulig forståelse av tiltaket.  

Fylkeskommunen forutsetter at den nye planløsningen i krysset mot Skogforvalter Lies veg 
følges i henhold til gjeldende reguleringsplan for Åretta ved Røyslimoen. IFK forutsetter at 
disse trafikkarealene må være opparbeidet før boligene kan tas i bruk, og dette må sikres 
gjennom rekkefølgebestemmelser.  

Fylkeskommunen forutsetter at trafikksikkerhet for myke trafikanter ivaretas gjennom 
planarbeidet, samt at trafikkarealer utformes etter håndbok N100, med innarbeidet 
frisiktsoner og byggegrenser.  

Fylkeskommunen har ikke kjennskap til kulturminner innenfor planområdet, og det kreves 
dermed ikke registrering.  

Kommentar fra forslagsstiller: Passasje for myke trafikanter sikres. Det er vist illustrasjoner. 
Det er ikke nødvendig med rekkefølgebestemmelser for trafikkareal, da disse er opparbeidet 
høsten 2020 etter byggeplan for den aktuelle reguleringsplanen. Myke trafikanter er 
ivaretatt. Frisiktsoner mellom adkomstvei og Skogforvalter Lies veg er ivaretatt i byggeplan 
i forbindelse med flomsikringsarbeid på Røyslimoen.  Innspillet tas for øvrig til orientering.  

 

2. NVE 31.08.2020 

NVE har gitt generelt innspill der det vises til at NVE er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 
av elektrisk kraft. Det beskrives videre at NVE kan gi råd og veiledning innenfor disse 
saksområdene. For øvrig vises det til aktuelle veiledere og verktøy i arealplanleggingen. 

Kommentar fra forslagsstiller: Innspillet er tatt til orientering. 

 

3. Fylkesmannen i Innlandet 09.09.2020 

Fylkesmannen viser til kommuneplanens målsetting om at bydelssentrene skal utvikles i 
mer urban retning, og anbefaler at det utredes alternativer med høyere utnyttelsesgrad, 
samtidig som landskap må hensynsstas. 

Fylkesmannen mener det er viktig at det legges til rette for å beholde grønnstruktur som 
sikrer offentlig passasje gjennom området. Fylkesmannen forutsetter videre at Kommunal- 
og moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18 – Samfunnsikkerhet i planlegging og 
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byggesaksbehandling blir lagt til grunn. Det vises til at overvannshåndtering, tilgang på 
slokkevann og avstand til nødetater- og hjelp vil være naturlig å avklare i planforslaget. 

 

Kommentar fra forslagsstiller: Det utredes ikke alternativ med høyere utnyttelsesgrad 
grunnet kommuneplanens konkrete føringer på dette. Innspillet er for øvrig tatt til 
orientering. 

 

4. Elvia 13.08.20 

Elvia har ingen spesielle kommentarer til planarbeidet. De ber imidlertid 
utbygger/tiltakshaver ta kontakt på et tidlig stadie slik at strømforsyningen til de nye 
boligene kan vurderes. Elvia poengterer at de ofte opplever at utbygger antar det er nok 
kapasitet i områder uten å informere før boligen er oppført. Det kan da både bli tidkrevende 
og dyrt å etablere forsyning i etterkant. 

Kommentar fra forslagsstiller: Innspillet er tatt til orientering.  

 

5. Gunnar Jensen 18.08.2020 

Jensen poengterer at Solhøgda er et mye benyttet turområde og det bes om at stien som går 
fra friarealet mellom Ågårdveien 6 og 8 og frem til gamle Solhøgdaveien, eller at det 
eventuelt opprettes tilsvarende sti. Jensen beskriver videre at stien er brukt både som tursti 
og av barn, som alternativ til Skogforvalter Lies veg og krysset mot Røyslivegen.  

Kommentar fra forslagsstiller: Det innarbeides buffersone for turdrag mellom to av 
tomtene. 

 

6. Kari Ildbjarnstad og Gunnar Hagen (Ågårdveien 6) 03.09.2020 

Ildbjarnstad og Hagen poengterer at stiforbindelsene innenfor planområdet må bevares 
som de er i dag. Det poengteres også at husene må trekkes så langt tilbake at silhuetten mot 
byen ikke brytes.  

Kommentar fra forslagsstiller: Det innarbeides buffersone for turdrag mellom to av 
tomtene. Virkninger for silhuetten er vist på illustrasjoner. 

 

7. Arild Sundt og Marie Fossum (Ågårdveien 10) 04.09.2020 

Sundt og Fossum beskriver at passasjene gjennom skogen er mye brukt, men at de er 
forringet av utbygginger av Solhøgda og Rema 1000. De mener det er viktig at stiene som 
fortsatt er intakt bevares, og har lagt ved et kart som viser passasjen mellom gamle 
Solhøgdaveien og Ågårdveien, i tillegg til eneste stiforbindelse mot utsiktspunkt nordøst for 
Solhøgda.  

Naboene viser videre til at det ble stilt krav fra kommunen å ha korridor mot sin 
naboeiendom da det skulle settes opp gjerde på 1990-tallet.  
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Det beskrives at en utbygging vil beslaglegge en mye brukt hundremeterskog, som også 
benyttes som lekeplass. Naboene beskriver at det bør anlegges lekeplass som gir noe tilbake 
til barna i nærområdet, og at en lekeplass ikke oppleves privatisert. 

Naboene forutsetter videre at kommuneplanens rammer om tre boenheter legges til grunn, 
at det må være luft mellom byggene og at horisontlinjen må hensynsstas. 

Kommentar fra forslagsstiller: Det planlegges tre boenheter. Det innarbeides buffersone for 
turdrag mellom to av tomtene. Byggegrenser plasseres slik at silhuetten mot byen ikke 
brytes. Lekeplass er ikke aktuelt i denne reguleringsplanen fordi det planlegges for mindre 
enn 5 boenheter jf. kommuneplanens bestemmelser. Det er regulert lekeplass vis a vis 
planområdet mot vest i eksisterende plan for Ågårdveien. 

 

8. Sirpa og Ola Kokslien (Ågårdveien 8) 06.09.2020 

Kokslien stillers spørsmål om en slik utbygging kan gjennomføres, der det viktigste 
forholdet er bevaring av byens silhuett og viktige landskapstrekk som høydedrag rundt 
byen. Naboene mener at boligene må trekkes tilbake mot gamle Solhøgdaveien, ellers vil 
det bli sterk forringelse av deres bolig. Kokslien viser videre til bestemmelse om at 
bygninger ikke skal plasseres nærmere enn 15 meter fra stier som er åpne for allmenn 
ferdsel, og at stien midt i feltet flittig benyttes.  

Kommentar fra forslagsstiller: Virkninger for silhuetten vises i egen illustrasjon. Området er 
avsatt til boliger i overordnet plan (kommuneplanens arealdel). Bestemmelse om bygging 
15m fra stier er en retningslinje i kommuneplanen. Eksisterende sti ligger på privat grunn. 
Buffersone for forbindelser mellom Ågårdveien, gamle Solhøgdaveien og utsiktspunktet sør 
for planområdet implementeres i planforslaget. 

 

 

8. Vedlegg 

Vedlegg 1: Plankart 

Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser 

Vedlegg 3: VA- og overvannsnotat 

Vedlegg 4: Illustrasjonsplan og 3D-illustrasjon  

Vedlegg 5: Fjernvirkninger 

Vedlegg 6: Sol/skygge-analyse 

Vedlegg 7: ROS-analyse 

Vedlegg 8: VA- og overvannsplan 

 

 


