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OTG Skeikampen - Utredning av alternativ flomvei 

1 Innledning 
Olav Thon gruppen jobber med realisering av utbyggingsprosjektet Skeikampen Høyfjellstunet, med 
utgangspunkt i reguleringsplan vedtatt 31.5.2018. 

Blant de forholdene som er fastsatt i planen, er gjenåpning av et lukket bekkeløp gjennom 
planområdet, med tilhørende flomvei. Plassering av bekk og flomvei er lagt inn som hensynssone i 
planen (hensynssone flomfare). 

Etablering av flomveien er sikret gjennom rekkefølgebestemmelse i pkt. 4.2 i 
reguleringsbestemmelsene: 

Fordrøyningsanlegg og hovedvannvei for overvann må være sikret før det gis 
igangsettingstillatelse til første nye bygg. Dette gjelder også overvann inn i området, og 
sikker føring av overvannet i bekkeløp fra reguleringsområdet ned mot Skeiselva, inkl. 
erosjonssikker kryssing av hovedvannledning. 

Nedre del av flomveien ble etablert sammen med VA-ledninger sommeren 2019, og Thongruppen 
ønsker nå å fortsette med øvre del. Videre planlegging av flomveien har imidlertid avdekket at 
utfordringene med den vedtatte traseen gjennom felt FK2 og FK3 er større enn tidligere antatt. 
Dette er knyttet til flere forhold: 

• Det er krevende å etablere flomvei i samme trase som VA-ledninger ved P1 og langs felt FK2 

• Store terrengendringer i felt FK2 vil gjøre det vanskelig å utnytte deler av området til 
overflateparkering i byggefasen 
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Figur 1-1: Vedtatt reguleringsplan for OTG Skeikampen. Den aktuelle flomveien er markert med rød skravur gjennom 
sentrale deler av området 

• Traseen for flomvei lar seg ikke realisere uten å rive eksisterende pumpehus for 
snøproduksjonsanlegget, og vil medføre kostbare midlertidige omlegginger av vannforsyningen 
til dette anlegget inntil en permannet erstatning står klar 
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På bakgrunn av disse forholdene har Thon gruppen besluttet å utrede alternativ løsning for flomvei. 
Forutsetningen for en slik løsning vil være at funksjonskrav skal opprettholdes i tråd med premisser 
lagt i vedtatt reguleringsplan. Målet er at en ny løsning skal kunne realiseres raskt, uten å gi 
bindinger for videre utbyggingsrekkefølge i prosjektet, eller påvirke bebyggelsesstrukturen. 

2 Vedtatt løsning – beskrivelse av utfordringer 

 

Figur 2-1: Utsnitt av illustrasjonsplan i aktuelt område 
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Illustrasjonsplanen viser vedtatt løsning for flomvei. Problempunktene er spesielt knyttet til: 

nærføring med VA-ledninger langs traseen ved bygg 5,8 og 10 (noe som kan gi erosjonsutfordringer 
og medfører økt sikringsomfang, samt utfordringer ved reparasjoner/vedlikehold av 
ledningsanlegg) samt riving av eksisterende pumpeanlegg for snøproduksjon, som ligger i konflikt 
med flomveien like nordøst for bygg 11. Etablering av flomveien vil også medføre betydelige 
terrengendringer i området sørøst for bygg 5 og et stykke nordover. Flomveien med tilhørende 
skråningsutslag vil her i stor grad berøre areal som pr i dag brukes til parkering, og som er ønskelig å 
utnytte til dette i deler av byggefasen, hvor p-kapasitet i øvre deler av området vil bli begrenset pga 
byggearbeider. 

I det aktuelle området er flomveien planlagt med tverrsnitt iht. prinsipp 2 og 3 på snittegninger fra 
reguleringsplanfasen. 

 

Figur 2-2: Ulike prinsippsnitt for tverrsnitt av flomvei ved ulike vannstander opp til og med 200-årsflom 

3 Forslag til ny løsning 
Forslag til ny løsning er vist på vedlagt illustrasjonsplan. Justert overvannsløsning er vist på vedlagt 
overvannsplan. 

Ny trase for flomvei kan realiseres langs planlagt gang- og sykkelvei langs Skeisvegen.  

 Justering av bebyggelse 

For å gi rom for ny plassering av flomvei, er det foretatt mindre justeringer av bebyggelsen 
sammenlignet med illustrert løsning i reguleringsplan.  

Bygg 11, 10, 8 og 9 har alle blitt flyttet noe innad på feltet, samt innkjøring til parkeringskjeller, 
lekeplasser, parkeringsplasser og interne gangveier. Avstanden mellom bygg 11 og 12 har blitt 
større. Regulert byggegrense er uendret, og flyttingen av bebyggelsen er innenfor gjeldende 
feltgrenser og byggegrenser.  
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Figur 3-1: Utsnitt av illustrasjonsplan som viser ny løsning for flomvei på strekningen mellom innkjøring til bygg 25 og 
vannbasseng ved nedre p-plass (P1) 
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 Ny trase for flomvei 

Flomveien er lagt om fra innkjøringen til bygg 25 og sørover. I stedet for å følge veien nedover 
legges flomveien nå langs gavlveggen til bygg 12 og vestover mellom bygg 12 og 11 mot den 
regulerte gang- og sykkelveien. Flomveien føres så langs gang- og sykkelveien sørover ca. 100 
meter, før den ledes til «energidreperdammen» som videre er tilknyttet flomveien sørover under 
Skeisvegen. Flomvei nedstrøms Skeisvegen er allerede etablert.  

Flomvannet håndteres i sin helhet i grøften for den omlagte traseen og det er derfor valgt et 
grøftesnitt som kan håndtere den dimensjonerte vannmengden for 200 års flom. Grøften har en 
total bredde på 2,4 meter, hvorav bunnbredden er 1 meter og maksvannstand i underkant av 0,5 
m. Dette grøftesnittet er benyttet grunnet nærheten til bygg og stedvis høy fart på vannet gitt 
stigningsforholdene.  

 

Figur 3-2: Prinsippsnitt valgt for omlagt trase 

Ved bygg B passerer flomveien et bygg som ligger lavt i terrenget. Her er flomveien flyttet noe 
lengre fra veien enn i opprinnelig løsning for å få til en makshelning på 1:2. Grøftesnittet er her lagt 
opp til å håndtere hele vannmengden i flomsituasjon i grøften. Det er lagt opp til at grøftekanten 
likevel ligger lavere enn terrenget langs fasaden. Det er som en ekstra sikkerhetsmargin bygget en 
liten terrengvoll mot lekeplass/bygg. Denne kan for eksempel ha tette leirmasser for ekstra sikring.. 
Terrengvollen fungerer også som en naturlig skjerming mot veiareal. Det er stor høydeforskjell 
mellom innløp og utløp på stikkrennen under adkomstveien øst ved bygg B. Dette må sees på ved 
detaljprosjekteringen og det må vurderes å anlegge en inntakskum, tilsvarende slik som ble etablert 
for stikkrennene under Skeisvegen, og evt. erosjonssikre utløpet.  
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Figur 3-3: Detaljutsnitt ved bygg B 

 

Figur 3-4: Detaljerte snitt ved bygg B 

 Justering av utomhusanlegg 

Som en konsekvens av omlagt flomvei og justert bebyggelse har det vært nødvendig med noen 
mindre justeringer av tilhørende utomhusarealer. De viktigste endringene er at 
møteplass/lekeplass mellom bygg 10 og 11 er flyttet vestover, og at innkjøring til p-kjeller er flyttet 
noe sørover. 
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Flyttingen av flomveien til utkanten av bebyggelsen vil skape romsligere utomhusarealer rundt 
bebyggelsen og vil bidra til at terrenginngrepet sentralt på området blir mindre, da man i større 
grad kan opprettholde eksisterende terreng og fallforhold. 

 Forholdet til parkeringskjeller og ledningsanlegg 

Flomveien vil mellom bygg 12 og 11 passere planlagt parkeringskjeller. Løsningen for denne har 
blitt noe justert som følge av endringen i plasseringen av bebyggelsen. I området der flomveien 
passerer består parkeringskjelleren av en kulvert som knytter parkeringskjellere under de to 
byggene sammen. Parkeringskjellerens avtrykk er dermed svært begrenset i det aktuelle området 
og overbygningen er tilstrekkelig for det valgte grøftesnittet. Det vil kunne være behov for å stedvis 
benytte tette leirmasser under flomveien som en ekstra sikring mot bygg og konstruksjoner. Dette 
for å unngå tilsig og sikre en trygg gjennomstrømning for vannet.  

 

Figur 3-5. Illustrert ny løsning for p-kjeller 
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Figur 3-6: Prinsippsnitt for plassering av flomvei over p-kjeller 

Når det gjelder ledningsanlegg, vil flytting av flomveien gjøre at man unngår nærføring til VA-
ledninger langs skiløypetraseen fra bygg 26 og ned til nedre p-plass (P1). Den justerte flomveien vil 
måtte krysse over vannledninger som går inn til pumpehus for snøproduksjonsanlegg. Det kan være 
nødvendig med mindre omlegging av disse. 

 Forholdet til gang- og sykkelvei og terrenginngrep langs denne 

Støttemuren mot Skeisvegen og gang- og sykkelvei har blitt noe forlenget i nordlig retning og er 
flyttet litt nærmere bebyggelsen for å frigjøre areal for flomvei/grøft. Avstanden mellom kant 
gangvei og bunn støttemur er ca. 3,2 meter. Muren vil ha en makshøyde på ca.2,5 meter. Lengst 
sør, ved bygg 8 sin sørvestre fasade vil det kunne bli nødvendig med støttemurer i to høyder. Det vil 
fremstå mer skånsomt i terrenget med to murer, og murene vil tilpasse seg det nye skrånende 
terrenget mellom bygg 8 og den nye parkeringsplassen. Støttemurene og nye koter er illustrert i 
illustrasjonsplanen.   

Ny løsning vil ikke medføre endrede krav til rekkverk langs gang- og sykkelvei. Iht vegnormalene vil 
det ikke være krav til dette. 

 Endringer i overvannshåndtering 

Den tidligere flomveien fra bygg 25 og sørover langs adkomstvei og skiløype er nå fjernet. Søndre 
del langs skiløypa fra bygg 10 og sørover er gjort om til en terrenggrøft/mindre vannvei for å 
håndtere overvannet lokalt rundt byggene her. Avrenningen på terrenget er justert noe på 
bakgrunn av dette. Som det følger av overvannsplanen vil avrenningen på terrenget på østsiden av 
skiløypa nå falle mot øst og grøft langs søndre internvei mot parkeringen i sør og Skeisvegen. Dette 
vil bedre overvannsituasjonen, da overvann og smeltevann fra denne delen av området ikke må 
krysse skiløypen, men får en mer naturlig avrenning mot øst før det samlet ledes sørover. Figur 4-1 
på neste side illustrerer de foreslåtte endringene. 

4 Vurdering av fordeler og ulemper – konklusjon 
Løsningen som er utredet for alternativ flomvei har flere fordeler sammenlignet med løsningen som 
er vedtatt i reguleringsplan: 
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• Den krever mindre endringer i dagens terreng, og gjør det mulig å opprettholde dagens 
aktivitet på området i større deler av byggefasen. Dette er fordelaktig, siden delfelt FK2 og FK3 
er planlagt utbygd seint i prosessen, mens flomveien er planlagt tidlig, jf. rekkefølgekrav. 

• Ny trase gir vesentlig mindre konflikt med snøproduksjonsanlegget, og gjør at man sparer 
betydelige kostnader til midlertidige løsninger for dette. Videre unngås nærføring til etablert 
VA-anlegg, som gir mndre risiko og enklere reparasjoner/vedlikehold av dette anlegget 

• Redusert kompleksitet gjør at flomveien i alternativ trase kan realiseres raskere. Det ligger godt 
til rette for å bygge denne samtidig med gang- og sykkelvei. 

Ulemper knyttet til alternativ trase vil primært være: 

• Endring av traseen vil kreve dispensasjon fra gjeldende plan. Denne må søkes til kommunen og 
avklares med regionale myndigheter, herunder NVE spesielt. 

• Den kan kreve omlegging av vanntilførsel til snøproduksjonsanlegget (må avklares i ev. videre 
detaljplanlegging). Men konflikten med anlegget vil være vesentlig mindre enn i vedtatt løsning 

• Det blir noe større terrenginngrep langs gang- og sykkelveien, med økt behov for støttemurer. 
Muren vil imidlertid få moderat høyde, maksimalt opp til 2,5 meter. 

På bakgrunn av punktene ovenfor, vurderes samlede fordeler å være vesentlig større enn 
ulempene. Det anbefales derfor å starte en dialog med kommunen rundt søknadsprosess for ny 
løsning. 

 

Figur 4-1: Utsnitt av endret overvannsplan 


