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Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
kommune reguleringsendring for Trodal boligfelt, med plankart og 
reguleringsbestemmelser, datert 2.03.2022.  
 
Saksutredning: 
Planendringen er utarbeidet av Norconsult AS som plankonsulent og med Øyer kommune 
som forslagsstiller. Planforslaget ble sendt ut til høring/offentlig ettersyn i PMU-sak 70/19. 
Det kom merknader og innsigelser til forslaget. Planforslaget er nå bearbeidet ytterligere 
for å imøtekomme innsigelser og merknader som ble tatt til etterretning. 
 
Beliggenhet 
Planområdet er beliggende sør for Søre Brynsåa i Øyer, og strekker seg fra 
Gudbrandsdalslågen, over E6, Kongsvegen og opp forbi Gamlevegen. Området ligger nord 
for Øyer sentrum i tidligere løsmasseuttak Jevnegruva.  
 

Planstatus 

Planområdet er regulert gjennom reguleringsplan for Trodal boligfelt, PlanID 201202, 
vedtatt 19.06.2014 – revidert 20.01.2015 iht. frafall av innsigelse.  



 
Gjeldende reguleringsplan 

 
Planprosess: 
Planen ble i 2018 tatt opp til revisjon på bakgrunn av manglende rettsvirkning for 
vegforbindelse mellom Kongsvegen og Gamlevegen/Sørbygdsvegen og flom- og 
overvannssituasjonen i området.  Hovedgrepene i planen videreføres, men med endringer i 
forhold til tiltak for flomfare, kryssløsning for vegforbindelse og kryssløsning mot 
Sørbygdsvegen. Planavgrensning overlapper ved denne revisjonen deler av reguleringsplan 
for E6 Granrudmoen-Tingberg, PlanID  508, vedtatt 19.05.2009.  
 
Forslag til planendring ble behandlet i plan- og miljøutvalget i møte 19.11.2019, sak 70/19 
og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 3.12.2019 til 20.1.2020. Ved offentlig ettersyn 
fremmet NVE innsigelse til planen på bakgrunn av manglende sikkerhet mht. flom og 
overvann, jf. brev NVE av 14.1.2020.  
 
Som konsekvens av innsigelsene ble foreslått vegtrasé mellom Kongsvegen og 
Gamlevegen/Sørbygdsvegen flyttet for å gjøre plass til Trodalsbekken. Dette medførte at 
planområdet måtte utvides. Norconsult AS varslet i brev av 2.11.2021 utvidelse av 
planområdet og videreføring av planarbeidet, på vegne av Øyer kommune. Frist for innspill 
var 24.11.2021.  Hensikten med planutvidelsen var omlegging av veg som følge av 
endringer knyttet til flom og overvann/omlegging av Trodalsbekken og flomsikring. Denne 
planendringen ga også endret løsning for flom og overvann og endring av areal avsatt til 
barnehage. Areal avsatt til barnehage måtte utgå til fordel for fordrøyning av 
Trodalsbekken før denne ble ledet ut i Søre Brynsåa.   
 



Andre gangs offentlig ettersyn 
Plan- og miljøutvalget vedtok 7.12.2021, sak 127/21 å legge endret planforslag ut på 
offentlig ettersyn i 6 uker. Frist for merknader var 24.1.2022. Det ble gitt utsatt frist grunnet 
feil ved utsendelse og avklaringer etterspurt i dialogmøte med regionale myndigheter 11. 
januar 2022 (konsekvenser for E6 som følge av endringene i planforslaget). Endringen fra 
forrige offentlig ettersyn var omlegging av veg for å ivareta Trodalsbekken, samt at 
barnehagetomten var erstattet med fordrøyningstiltak. 
Det har kommet 4 merknader fra regionale myndigheter. NVE opprettholder innsigelse og 
ber om at innsigelse fra 14.1.2020 svares ut. SVV fremmer innsigelse grunnet uavklarte 
konsekvenser for massetransport i Søre Brynsåa og fare for E6 med oversvømmelse av veg 
mv. Ut over dette er det en henvendelse angående trafikksikkerhet, skolebarn og busstopp i 
Sørbygdsvegen/ Gamlevegen. Busstopp inngår i planforslaget og er så måte ivaretatt.  
 
Nytt plankart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planendring – endringer etter andre gangs offentlig ettersyn, jf. vedlegg 9.  
Plankart revidert etter offentlig ettersyn med massefangdam ved Kongsvegen



Planendringen har nå vært på høring, 
og planen er justert for å imøtekomme 
innspill under høringen og innsigelsen 
fra NVE som ble fremmet under første 
gangs offentlig ettersyn 2019/2020.  
 
Etter nytt offentlig ettersyn er det 
primært følgende endringer før 
sluttbehandling: 
Mindre justeringer i linjen for GS-veg 
ved Gamlevegen, samt sikring av 
steinmur. 
Masseavlagringsbasseng ovenfor 
Kongsvegen for å sikre at 
massetransport i Søre Brynsåa ikke 
medfører utfordringer for Kongsvegen 
og E6. Masseavlagringsbasseng var 
innarbeidet ved 1.gangs offentlig ettersyn av planendring i 
2019. Før nytt offentlig ettersyn i 2021/2022 var 
masseavlagringsbasseng tatt ut, jf. rapporter Skred AS og 
Norconsult AS. Ved siste offentlig ettersyn (2021/2022) 
fremmet Statens vegvesen innsigelse mht. sikkerhet ift. mot 
flom E6 og Kongsvegen siden sedimentasjonsbassenget var 
tatt ut av planen. Denne innsigelsen er svart ut med blant 
annet å ta inn igjen masseavlagringsbassenget i plankart og 
bestemmelser.  
 
Norconsult AS har i notat «Flomsone ved Lågen», datert 
23.2.2022, gjort rede for flomforhold i planområdet og 
anvist en henynssone flom mot Lågen. Faresone flom i 
planområdet langs Lågen er satt til kote 176,5 moh. 
 
Alle endringer er foretatt i overensstemmelse med 
regionale myndigheter for å sikre at løsningene er best 
mulig omforent. 
Planforslaget er ellers slik det ble lagt frem i forbindelse 
med siste offentlig ettersyn.  
 
Med hensyn til masseavlagringsbasseng ovenfor 
Kongsvegen som er tatt inn igjen i plankart/ 
planendringen, er grunneier varslet og gitt sitt samtykke til 
denne endringen, se vedlegg 11.  
 
Tiltak for å imøtekomme innsigelse fra Statens vegvesen og NVE er innarbeidet i 
planendringen før sluttbehandling, - kfr. brev Statens vegvesen 24.2.2022 og tilsvar fra NVE 
i brev av 10.3.2022. Brevene angir grunnlaget for å frafalle innsigelsene gitt ved offentlig 
ettersyn i 2020 (NVE) og 2022 (Statens vegvesen).  

Masseavlagringsbasseng ved Kongsvegen

Flomsone mot Lågen



Hovedgrep 

Hovedgrepene omhandler sikring mot flomfare, regulering av ny kryssløsning for veg 
mellom Kongsvegen og Sørbygdsvegen/Gamlevegen samt endringer i boligbebyggelse/ 
grøntområder som følge av flomsikringstiltak.  
 
VEGER 
Vegforbindelse Kongsvegen til Gamlevegen/Sørbygdsvegen 
I dialogmøte med Innlandet fylkeskommune (kulturarvenheten og samferdsel), etter 
offentlig ettersyn, ble kryssløsning mot Gamlevegen/Sørbygdsvegen, verneinteresser mv. 
drøftet. I møtet ble det påpekt at bestemmelsens pkt. 1.14 må tydeliggjøres slik at arbeids-
opplegget for dokumentasjon av verneverdier skal godkjennes av kultur-
minnemyndighetene før igangsetting.  
 
Fortau langsmed vegen i tidligere plan er nå endret til gang- og sykkelveg (GSV) som er 
adskilt fra kjøreveg. Det er innarbeidet en mer optimalisert senterlinje for GSV som legges 
til grunn for plankartet. Steinmuren på oversiden av GSV skal sikres med en egen 
hensynssone, og med tilhørende bestemmelser. Hensikten er å bevare steinmuren mot 
ytterligere inngrep slik at elementene i Kongevegen beholdes så intakt som mulig.  
 
Det må avklares i gjennomføring av tiltak for veg hvor langt det bør asfalteres inn mot et 
kryss for å unngå at man kjører inn grus i krysset. Hensikten er at selve Gamlevegen fortsatt 
skal ha grusdekke, mens ny veglinje kan ha asfaltdekke.  
 Bussholdeplass i Sørbygdsvegen er videreført som i tidligere plan.  
 
Øvrige deler av planforslaget følger av planbeskrivelsen for gjeldende reguleringsplan for 
Trodal boligfelt (versjon 201202-2) datert 4.6.2014. 
 
FLOM OG OVERVANN 
I dialog med Statens vegvesen er det lagt 
inn masseavlagringsbasseng på oversiden 
av Kongsvegen. Dette er i plankartet avsatt 
som arealformål «VAA» - formål i sjø og 
vassdrag med eller uten tilhørende 
strandsone kombinert med andre angitte 
formål og pkt 6.2 i bestemmelsene.   
 
 
 
 
 
 
Massetransport til E6 før- og etter tiltak – notat Norconsult 23.2.2022- utdrag av notat 
Hydraulisk vurdering av kulvert under E6, vannlinjeberegning og konsekvenser av en 200-
års flom + 40 % påslag er vurdert i notatet. Vannlinjeberegning og simulering under viser 
konsekvenser av flom ved dagens situasjon. 



 
«Boligutbyggingen vil ikke endre massemengde nedover Søre Brynsåa. Tiltakene i Søre 
Brynsåa og Trodalsbekken er vurdert nedenfor».  
 
SVV er enig i at masseavlagringsbasseng oppstrøms Gamlevegen vil ha effekt for masser fra 
høyereliggende terreng. I brevet fra SVV (08.02.2022) står det at: «Et 
masseavlagringsbasseng oppstrøms Gamlevegen vil ha effekt for masser fra høyereliggende 
terreng, men ikke for masser som blir utvasket videre nedover, der elveløpet blir smalt med 
tilhørende høy vannhastighet. Her står løsmassene i bratte skråninger på begge sider av 
elveløpet. Vi kan derfor ikke se at det er grunnlag for å ta masseavlagringsbassenget 
[oppstrøms Kongsvegen] ut av planforslaget.»  
 
Det er viktig å skille mellom elvens naturlige tilstand og påvirkning fra de planlagte 
tiltakene. Det SVV beskriver over er naturlig erosjon og massetransport i elva, og ikke 
forårsaket av den planlagte utbyggingen. At elven er naturlig masseførende kan ikke gi 
grunnlag for å pålegge kommunen et masseavlagringsbasseng. 
 
Nødvendige avklaringer i forhold til tiltak med masseavlagringsbasseng, erosjonssikring mv. 
er knyttet til gjennomføring av bru ved Gamlevegen/Sørbygdsvegen og er hjemlet med krav 
i rekkefølgebestemmelsene pkt. 7.8.  

Oversvømmelse, dagens situasjon i Søre Brynsåa og 
Trodalsbekken og (fiktiv) utskifting av brua i Kongsvegen, 
200-års flom + klimapåslag i Søre Brynsåa, middelflom + 
klimapåslag i Trodalsbekken

Oversvømmelse, prosjekterte tiltak i Søre Brynsåa og 
Trodalsbekken og [fiktiv] utskifting av brua i Kongsvegen. 
200-årsflom + klimapåslag i Søre Brynsåa, middelflom + 
klimapåslag i Trodalsbekken.



FLOMSONE MOT LÅGEN 
Flomsone mot Lågen er vurdert i notat 
Norconsult AS, datert 23.2.2022. 
Flomsonen er innarbeidet i plankart og 
bestemmelser. 
Notatet er vedlagt ved sluttbehandling, - 
se vedlegg 7.  
 
Illustrasjoner til venstre viser flomnivå 
flom 1995 og 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens vurderinger etter andre gangs offentlig ettersyn: 
Ved nytt offentlig ettersyn var det 4 merknader til planforslaget hvorav 2 av disse var 
innsigelse. Innsigelse fra NVE var opprettholdelse av tidligere innsigelse gitt i 2020 som de 
ikke kunne se var svart ut i planforslaget i forhold til flomutsatte områder mot Lågen og 
Langvik campingplass.  
Innsigelse fra Statens vegvesen er innsigelse til sikkerhet for veg og fare for oversvømmelse 
av Kongsvegen og E6 ved 200-års flom med 40 % påslag.  
 
FLOM OG OVERVANN 
Innsigelse fra Statens vegvesen i forhold til tiltak med masseavlagringsbasseng er drøftet i 
møte 24.2.2022 med både Statens vegvesen og NVE. Behovet for en sikring i forhold til 
oversvømmelse av E6 og Kongsvegen på grunn av flom og massetransport i Søre Brynsåa 
ble her drøftet. Statens vegvesen skriver i et tilsvar etter møtet 24.2.2022,  
«Viser til et godt møte i dag for å løse vår innsigelse. Vi bekrefter at følgende legges til grunn for 
planforslaget: 

- Innregulert masseavlagringsbasseng oppstrøms Kongsvegen (i størrelsesorden som 
opprinnelig var planlagt) 

- Rekkefølgekrav som sikrer samtidig gjennomføring med ny bru på Gamlevegen 
- Erosjonssikringstiltak beskrevet i de siste hydrauliske vurderingene datert 23.02.2022  



 
Når dette er på plass vil det være tilstrekkelig til at vi kan frafalle vår innsigelse, og bidra med et 
tilskudd til etablering av masseavlagringsbassenget på 500.000,- + moms.  
 
Formelt frafaller vi vår innsigelse i etterkant av vedtatt planforslag». 
 
Dette er innarbeidet i plankart og bestemmelse før sluttbehandling og innsigelsen anses 
dermed som svart ut.  
 
AREALUTVIDELSE/AREALENDRINGER 
Endret arealformål med masseavlagringsbasseng/massefangdam i Søre Brynsåa rett 
ovenfor Kongsvegen er lagt inn i plankartet. Grunneier som blir berørt av denne endringen 
av arealbruk ble informert om endringen i møte med Øyer kommune 3.3.2022 og har ingen 
merknader til dette, se vedlegg 9.  
 
FLOM I LÅGEN 
Innsigelsen fra NVE, jf. brev av 14.1.2020 (innsigelse ved forrige offentlig ettersyn 
2019/2020) er svart ut i dokumentet Trodalen reguleringsplan – flomsone ved Lågen, 
Norconsult AS, 23.2.2022, se vedlegg 7. 
 
VEG 
Krav til oppfølging og dialog med vegmyndighet og kulturarvenheten i Innlandet 
fylkeskommune er tatt inn i bestemmelser både i forhold til ny bru over Søre Brynsåa og 
dokumentasjon ved riving av eksiterende bru.   
 
De endringer og det som må følges opp i forhold til gjennomføring av tiltak og avklaringer, 
er innarbeidet i plankart og bestemmelser ved sluttbehandling.  
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart og reguleringsbestemmelser, datert 
2.3.2022.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 


