
Nummer – navn 52 Ved Solhøgda 

Gnr./bnr. 85/6 
Størrelse (ca.) 4,5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 Grønnstruktur 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 

Transportplanlegging  Ligger innenfor eksisterende byggesone. 
Skysstasjonen: ca. 4,5 km  
Bybusstopp: ca. 250 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 100-600 m 
Bo- og servicesenter: ca. 4,5 km 



Flom og overvann  Flomvegskart antyder potensiell flomveg, men 
terrengforhold tilsier at det er lite trolig at vann kan bli ført 
inn i området.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører turveg til Solhøgda. Inngrep må hensynta 
turvegen. 

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  I ytterkant av gul støysone langs Messenlivegen.  
Gode solforhold. 

Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Vil bryte den siste 
delen av horisontlinja på Solhøgda. Konsekvensene er 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog med lav bonitet, i ytterkant av et større 

sammenhengende skogsområde. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir usikker og lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Nær kommunal VA-ledning. Overvann må håndteres på en 

forsvarlig måte, og slik at VA-nettet eller nærliggende 
bekker ikke belastes. 

Områdets avgrensning  Å avgrense en utbygging til nedre del vil gi mindre 
konsekvenser for grønnstruktur og landskapsverdier.  

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

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til de daglige målpunkter og til sentrum, og er i tråd 
med statlige og regionale retningslinjer. 
 
Bebyggelse innenfor området vil bryte den siste delen av 
horisontlinja på Solhøgda. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen ved høring. Tatt ut av planen etter mekling. Området vist som grønnstruktur i 

planen. 

 


