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REGULERINGSPLAN FOR OTG SKEIKAMPEN – SØKNAD OM MINDRE REGULERINGSENDRING PBL. § 12-14 
FOR JUSTERING AV TRASÈ FOR FLOMVEG 

Det søkes herved om en mindre endring av reguleringsplan for OTG Skeikampen, planid 201502, vedtatt 
31.05.2018. Endringen består i justering av en trasè for en flomveg gjennom planområdet. 

 

Bakgrunn   

Det er et krav i rekkefølgebestemmelsene punkt 4.2 i reguleringsplanen for OTG Skeikampen at flomveg 
skal være sikret før det gis igangsettingstillatelse til første bygg i planområdet. 

Etappevis utbygging av planområdet har gitt noen utfordringer med den opprinnelig planlagte trasèen:  

• Det er krevende å få til flomveg i samme trasè som VA-ledninger ved P1 og langs felt FK2. 

• Store terrengendringer i felt FK2 gjør det vanskelig å utnytte deler av området til overflateparkering 
i byggefasen. 

• Trasèen 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 

 

Planjustering 

På denne bakgrunn har en sett på alternative løsninger, og har kommet fram til en alternativ trasè som 
fører vannet ned mot Skeisvegen mellom hus 11 og 12, og lar det følge gang- og sykkelvegen ned mot et 
basseng ved den store parkeringsplassen. Det er gjort mindre endringer i husplassering og illustrasjonsplan 
for å få plass til flomvegen.  

Vedlagt ligger forslag til justert plankart, datert 18.12.2020. Flomvegen er vist i plankartet med 
hensynssone faresone flomfare, H_320.    

 

Vedlegg 

Vedlagt ligger et notat 10204177-05-TVF-NOT-001 Forslag til alternativ trasè for flomveg OTG Skeikampen 
som utdyper problemstillingen og viser i detalj endringene i flomvegsystemet.  

I tillegg sender vi over:  

G001 Overvannsplan 
L001  Illustrasjonsplan 
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L002 Plan og snitt ved eks. B-bygg 
L003  Flomveg i eksisterende situasjonskart + ortofoto 
L003  Flomveg i eksisterende situasjonskart 
 
Vi håper at dette er tilstrekkelig til at kommunen kan behandle søknaden om mindre reguleringsendring. 
Dersom det er behov for ytterligere opplysninger ber vi om at det tas kontakt slik at vi kan supplere 
materialet.  
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Gunnar Bratheim       Valborg Leivestad 
Oppdragsleder        Arealplanlegger/landskapsarkitekt 
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