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Detaljert reguleringsplan for Solvang – endring av plangrense 
 
Viser til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Solvang i Gran 
kommune. Gran kommune ønsker å regulere tidligere Solvang skole til boligområde.  
 
Etter at høringsperioden for planprogrammet har gått ut, har vi i samarbeid med Gran 
kommune besluttet å endre planavgrensningen. Illustrasjonen nedenfor viser varslet 
plangrense (rød strek) og planavgrensning som nå foreslås er vist med svart stiplet linje. 
 
Utvidelse av området i vest begrunnes i behovet for ny avkjøring til Solvang, inkludert 
siktsoner. Etter anmodning fra Statens vegvesen er det også tatt med areal for framtidig 
bussholdeplasser langs fylkesvegen. 
 
Etter en vurdering av ny avkjøring til Solvang fra fylkesvegen er arealet i nord redusert, slik at 
det i større grad vil omfatte eiendommen Solvang.  Reduksjon av planområdet i sør begrunnes 
med at det her ikke er tenkt å gjennomføre tiltak. Gjeldende reguleringsplan for området vil 
her kunne oppheves gjennom et kommunalt vedtak. 

 
I forslag til planprogram var det beskrevet et alternativ; å rive eksisterende skole og utvikle 
området til boligformål. I løpet av høringsperioden kom det inn kommentarer på at et 
alternativ II også må utredes. Alternativ II innebærer tilbakeføring av arealet til 
landbruksdrift. 
 
Planprogram for Solvang vil behandles i Planutvalget i kommunen 08.05.19. Hvis du har 
kommentarer, merknader, opplysninger eller andre ting som kan være viktig for planarbeidet, 
kan du sende dem til: 
Plan og Prosjekt Arkitekter AS v/ Ingunn Høyvik,  
Storgata 75, 2609 Lillehammer  
eller ingunn.hoyvik@wsp.com 
 
Frist for innspill er 06.05.2019. 
 
Med vennlig hilsen for 
Plan og Prosjekt Arkitekter AS 
 
 
Ingunn Høyvik 
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