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Innspill til utsendt reguleringsplan for Solbakkin 
  
På grunn av en intern misforståelse fikk vi ikke sendt inn våre innspill til den utlagte reguleringsplan 
for Solbakkin innen den opprinnelige fristen. Vi ettersender innspillene nå, da vi etter samtale med 
Knut Frode Framstad nylig fikk vite at kommunens behandling av saken var blitt utsatt og at innspill 
fortsatt kan bli tatt hensyn til. 
 
Hovedformålet med planen er å lage en forbindelse som ikke krysser vei, fra sentrum gjennom 
undergangen under fv. 51 og videre opp til eksisterende sti- og løypenett ovenfor bebyggelsen. 
Formålet er godt, men vi tror ikke den foreslåtte løsningen i praksis er den beste. Vi forutsetter 
nemlig at det fortsatt vil være behov for trasé for løype, fortrinnsvis lysløype, langs den del av 
Finntøppvegen som ligger øst for planområdet, dvs. fram til campingplassen og skistadion. Det 
fremgår ikke av planen hva kommunen tenker om dette. I planen er det tegnet inn eksisterende 
løyper, men det er ikke skrevet noe om hvorvidt de samme løypene skal eksistere også i fremtiden. 
Med lysløype videre østover vil man derfor måtte krysse Finntøppvegen omtrent midt på flata, om 
lysløypa flyttes på vestsiden. Da har man laget en planfri kryssing for dem som skal under fv. 51, men 
også laget en kryssing av Finntøppvegen som ikke er der nå. Vi tror det er flere som vil bruke 
lysløypetraséen til og fra campingplassen og stadion, og for å komme til løypa forbi KIWI-butikken, 
enn som vil bruke ny løype under fv. 51. 
  
En løype under fv. 51 vil stedvis bli kronglete og bratt. I tillegg vil det nok ofte være lite snø i 

undergangen og grus og skitten snø fra veien på begge sider av den. Om det er klargjort ny trasé fra 

undergangen og videre opp gjennom bebyggelsen er kanskje også et usikkert punkt? Fra sentrum er 

det uansett relativt lett å ta seg opp på langrennsski på siden av slalåmbakken. Alt i alt tror vi derfor 

at en ny løype under fv. 51 vil bli lite brukt. 

 

Som et alternativ til reguleringsplanen slik den foreligger, foreslår vi derfor: 

Skibrua over Finntøppvegen legges slik at man greit kan fortsette både nedover i dagens lysløype og 

til høyre ut i traséen som fører til løypa opp til Grønebakkin og til foreslått ny løype langs Haugsynlie. 

Om nødvendig må vei- og løypetraséen flyttes litt slik at det eventuelt senere vil være mulig med ny 

løype på nordsiden av Finntøppvegen. En løype her trenger imidlertid ikke være veldig bred, da 

undergangen blir en naturlig begrensning.  
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