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FYLKESMANNEN I INNLANDET 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST 
STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED 
BANE NOR SF 
DOVRE KOMMUNE 
GAUSDAL KOMMUNE 
LESJA KOMMUNE 
LILLEHAMMER KOMMUNE 
LOM KOMMUNE 
NORD-FRON KOMMUNE 
RINGEBU KOMMUNE 
SEL KOMMUNE 
SKJÅK KOMMUNE 
SØR-FRON KOMMUNE 
VÅGÅ KOMMUNE 
ØYER KOMMUNE 
 
Referatet blir sendt til respektive postmottak, med kopi til møtedeltakerne. 
 
 

Referat - Møte i Lågenrådet 11.03.20 
Møtedato: 11.03.20 
Tid:  10.00 – 14.00 
Møtested:  Innlandet fylkeskommune, Lillehammer 
 
Deltakere: Lågenrådet:  

Aud Hove, IFK (leder av Lågenrådet) 
  Mari Olsen, IFK (prosjektleder) 
  Arne Magnus Hekne, IFK 
  Wibeke Børresen Gropen, IFK 
  Toril Hofshagen, NVE 
  Hans Martin Asskildt, SVV 
  Widar Hansen, Bane NOR 
  Anette Musdalslien, Gausdal kommune (rep. Lillehammer-regionen) 
  Ole Tvete Muriteigen, Sør-Fron kommune (rep. Midt-Gudbrandsdal) 
  Eivind Bergseth, Oppland Bondelag og Oppland Bonde- og Småbrukarlag 
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Arbeidsgruppa:  
Kristin Hasle Haslestad, NVE 
Jon Sylte, Gausdal kommune (rep. Lillehammer-regionen) 
Ole Johan Kolseth, Nord-Fron kommune (rep. Midt-Gudbrandsdal) 

  Sander Sælthun, Lom kommune (rep. Nord-Gudbrandsdal) 
 

Øvrig deltakelse:  
Paul Christen Røhr, NVE 

   
Fravær: Lågenrådet:  

Asbjørn Lund, FMIN 
  Eldri Siem, Sel kommune (rep. Nord-Gudbrandsdal) 
 

Arbeidsgruppa: 
Simen Dølgaard, FMIN 

  Marianne Myhre Odberg, Bane NOR 
 
 
 
Saksnr.  
 

Sakstittel/referat 

 
 

Velkommen og presentasjonsrunde 
 

Presentasjonsrunde: Hvem som er deltakere i henholdsvis Lågenrådet og 
arbeidsgruppa kan sees av oppmøtet som står innledningsvis i dette referatet.  
 
Prosjektleder tar en kort gjennomgang av Lågenrådets og arbeidsgruppas roller 
og oppgaver i arbeidet med oppfølging av planen. Det vises til vedlegg 1 i 
sakspapirene for gjengivelse av dette.  
 

1/20 
 

Innkalling og saksliste: OK.  
 

Ole Tvete Muriteigen tar opp status PHUSICOS-prosjektet, og arbeidet med å få 
til et tiltak i Midt-Dalen. Dette diskuteres under orienteringssaker, der PHUSICOS 
står som et punkt.  
 

2/20 
 

Referat fra forrige møte: OK, ingen merknader.  
 

3/20 
 

Økonomi 
 

Prosjektleder orienterer om saken, jf. det som står i innkallingen. 
 
Eivind Bergseth: Det er viktig å vedlikeholde private flomverk, men er enig i at 
planens prosjektmidler bør kanaliseres til handlingsprogrammet slik at flere tiltak 
blir gjennomført. Tiltaket Løsnes/utløp Tromsa med masseuttaksområde 
oppstrøms og nedstrøms Fåvang bru må prioriteres. 
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Toril Hofshagen: Enig i at planens prosjektmidler bør gå til handlingsprogrammet, 
slik det foreslås i innkallingen. Minner om at NVE har en tilskuddsordning med 
søknadsfrist 1. juli, der eksempelvis kommunen kan fremme en felles søknad på 
vegne av grunneierne. Det ligger veiledning på NVE sine nettsider om hvordan 
man kan søke: https://www.nve.no/flaum-og-skred/sikrings-og-miljotiltak/tilskudd-
og-bistand-soknadsprosess-og-saksbehandling/ 
 
Hans Martin Asskildt: Her foreligger det et handlingsprogram med prioriteringer. 
Da bør det være utgangspunkt for hvilke tiltak man velger å prioritere, og 
hvordan man jobber med prioriteringene innad i handlingsprogrammet.  
 
Aud Hove: Kan være en god idé å få til en befaring med Lågenrådet, for å kikke 
på utvalgte tiltak. God investering å bruke tid på dette, da det kan øke forståelsen 
for og innsikten i handlingsprogrammet. Ole Tvete Muriteigen støtter dette.  
 
Vedtak ble fattet i tråd med forslag til vedtak:  
 

Lågenrådet tar økonomigjennomgangen til etterretning. 
 

4/20 
 

Status handlingsprogrammet 
 

Prosjektleder orienterer om saken, jf. det som står i innkallingen.  
 
Den uformelle versjonen av handlingsprogrammet med status oppdateres jevnlig, 
og kan når som helst fås på forespørsel hvis Lågenrådets medlemmer ønsker 
dette. Ta i så fall kontakt med prosjektleder.  
 
Status «ikke gjennomført» kan misforstås. Prosjektleder endrer formuleringen til 
«ikke påbegynt», da dette er en mer presis ordlyd.  
 
Handlingsprogrammet gjennomgås punkt for punkt. Der det i møtet kom fram nye 
opplysninger som ikke finnes i nyeste versjon (vedlegg 4 i sakspapirene), 
innarbeides dette av prosjektleder i etterkant av møtet. Under trekkes tiltakene 
det ble knyttet kommentarer til fram:  
 
Løsnes/utløp Tromsa (17):  
 

Trekkes fram som viktig å få gjennomført, jf. kommentar fra Eivind Bergseth 
under sak 3/20.  
 
Gudbrandsdalslågen gjennom Lesja (B1): 
 

Eivind Bergseth: Er et stort behov for tiltak på Lesjaleira, men det må nok tas et 
initiativ for at noe skal skje. Det er mange forskjellige interesser å ivareta her.  
NVE: Har fått en henvendelse på kommunen ift. dette. Er en utfordring å få alle 
med på omforente tiltak, og initiativet fra kommunen har kanskje strandet litt.  
 
Hjellåi (D):  
 

Jon Sylte: Er et tiltak som bør fokuseres på, da hendelser her har et stort 
skadepotensial. Det var et stort fokus på dette tiltaket under utarbeidelse av 
planen.  
 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/sikrings-og-miljotiltak/tilskudd-og-bistand-soknadsprosess-og-saksbehandling/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/sikrings-og-miljotiltak/tilskudd-og-bistand-soknadsprosess-og-saksbehandling/
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Hans Martin Asskildt: Hvor ligger ballen? Svar: Ballen ligger hos den/de som står 
oppført under «ansvarlig for initiering».  
 
Tundre/Åstri (G) og Skjøle (H):  
 

Sander Sælthun: Forutsetningene har endret seg dramatisk både på grunn av 
flommen i 2018 og strakstiltakene som har blitt gjennomført. Dette gjelder 
spesielt i Skjøle, og i litt mindre grad i Tundre. Fokuset har også blitt flyttet noe 
over til sikring av Bismo.  
Toril Hofshagen: NVE har et prosjekt på gang om mulige permanente tiltak i 
Skjøle. Dette er et FoU-prosjekt.  
 
Finna (J):  
 

NVE: Ang. Vågåmo: NVE skal komme i gang med en mulighetsstudie i løpet av 
året. Det er flere områder med fare for flomskred der det pr. i dag er 
begrensninger på hva som kan gjøres. Farekartleggingsrapport for skred kom 
etter at tiltak (J) ble satt opp i handlingsprogrammet, og dette ble derfor ikke 
hensyntatt. Det er faren for skred er dimensjonerende, ikke flomfaren. I praksis er 
ikke faren noe større nå, men kunnskapen har blitt bedre. Det er ikke nok med et 
enkelt sikringstiltak. 
 
Jøra (P):  
 

Jon Sylte: Kommunen ser dette tiltaket sammen med tiltak i Dørja (O), da disse 
henger sammen. Tiltak går sannsynligvis ut på offentlig anbud i løpet av våren. 
Viktig å gjøre de store tiltakene først. Holder også på med tiltak i Finna (Follebu), 
der fordrøyning høyt oppe i nedbørsfeltet er vurdert som ett av to alternativ. Er et 
omfattende prosjekt.  
 
Augga: 
 

Jon Sylte: Kommunen har etterlyst tiltak i mange år. Det er store tiltak som skal til 
for å avhjelpe situasjonen i området, og store kostnader knyttet til det. Dyrka 
mark oversvømmes hvert eneste år.  
 
Gausa:  
 

Jon Sylte: Et vassdrag med kompliserte utfordringer, og flere hensyn og 
problemstillinger. Hadde håpet at det var god hjelp å hente i reguleringsplanen 
for Frya-vassdraget.  
Ole Tvete Muriteigen: Har mye god erfaring fra arbeidet med Frya-planen, og 
deler gjerne dette. Reguleringsplan er tidkrevende og kostbare prosesser, og det 
er ikke hensiktsmessig å kjøre slike prosesser i hvert eneste sidevassdrag.  
 
Kompetansehevingstiltak:  
 

Kristin Haslestad: Tror det er viktig at temaene under kompetansehevingstiltak 
både inngår i sektormyndighetenes egne kurs/seminarer, i tillegg til å ha egne 
kurs i regi av Lågenplanen. Viktig med løpende arbeid omkring disse temaene.  
 
Generell diskusjon om gjennomføring og rullering av handlingsprogrammet 
 

Jon Sylte: Noen sentrale må holde i det overordnede arbeidet, og jobbe opp mot 
tiltak. NVE har en ny søknadsordning, og det kan være vanskelig for noen 
kommuner og sende inn en slik søknad.  
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NVE: Søknadsordningen er ikke en helt ny ordning, men den er endret sett i 
forhold til fra noen år tilbake. NVE er for så vidt også avhengig av en viss lokal 
interesse der NVE går inn og gjør tiltak. På budsjettet til NVE er det 220 millioner 
til flom- og skredtiltak for hele Norge. Det er 72 millioner i potten på 
tilskuddsordningen.  
Ole Tvete Muriteigen: Er vanskelig å nå opp i prioriteringene som gjøres i denne 
søknadsordningen. 
 
Aud Hove: Må gis beskjed til de som står som ansvarlige for initiering av tiltak og 
få fokus på tiltakene. Viktig å opprette kontakt.  
 
Arne Magnus Hekne: Er det aktuelt med rullering av handlingsprogrammet?  
Ole Tvete Muriteigen: Rullering skal vurderes hvert år, og ble sist vurdert i 
oktober 2019 (se referat fra møtet 10.10.19 som lå som et vedlegg i 
sakspapirene). Dvs. at det skal tas opp igjen i oktober 2020.  
Wibeke Børresen Gropen: Det var enighet hos alle regionale myndigheter om 
alle tiltak i handlingsprogrammet når planen ble lagt fram for vedtak i Fylkestinget 
februar 2018.  
Jon Sylte: Det er et ressursspørsmål. Skal man bruke ressurser på planarbeid og 
rullering, eller på gjennomføring av tiltak? Ressursspørsmålet har blitt tatt opp 
flere ganger i arbeidsgruppa, og det er også naturlig å ta det opp med 
Lågenrådet nå. Det står igjen prosjektmidler, så det handler i første omgang om 
administrative ressurser. Lågenplanen er vel den planen det har blitt satt av mest 
ressurser til å utarbeide, og den må prioriteres høyere ift. administrative 
ressurser til oppfølging. Det er meningsløst å begynne og rullere hvis 
initiativtakere ikke engang vet at de står oppført i handlingsprogrammet.  
 
Vedtak ble fattet i tråd med forslag til vedtak: 
 

Lågenrådet tar statusen på handlingsprogrammet til etterretning. 
 

5/20 
 

Flomvegstunell på Tretten 
 

Vedlegg: NVE sin presentasjon 
 
Paul Christen Røhr holder en presentasjon med hovedtrekkene i rapporten.  
 
Ole Tvete Muriteigen: Finnes det noen restriksjoner på bruk av masser?  
Kristin Haslestad: Kan ikke se at det foreligger noen direkte restriksjoner, men 
det må i så fall være hvis massene har en eller annen form for egenskap som 
gjør at de ikke egner seg til bruk overalt. Eksempelvis kan masser inneholde 
syredannende bergarter/alunskifer, og må håndteres i henhold til regelverket for 
dette. Et annet eksempel er at sprengstein er nåledannende, og må 
spyles/vaskes før direkte kontakt med vassdrag.  
 
Ole Tvete Muriteigen: Stiller spørsmål ved hva som bør gjøres nå. Hvilke andre 
tiltak må vurderes? Flomvegstunell var høyt prioritert fra kommunene sin side. Er 
det aktuelt å se på heve-senke terskel igjen?  
 
Eivind Bergseth: Ser at miljøverdiene blir tungt vektlagt i dette området. Mener 
derfor det bør jobbes med andre, mer realistiske tiltak enn heve-senke terskel.  
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Hans Martin Asskildt: Har det blitt vurdert i hvilken grad det er mulig å øke 
kapasiteten mellom Hovdefossen og Hunderfossen? 
 
Mari Olsen: Beregninger i den hydrauliske modellen har vist at vannstanden på 
Losna er dimensjonerende for vannstanden mange kilometer oppstrøms i 
vassdraget. Området Hovdefossen-Hunderfossen er ikke med i utredningen til 
Multiconsult.  
 
Jon Sylte: Står mellom å enten øke kapasiteten ut av Losna, eller gjøre tiltak 
oppstrøms for å hindre flomskade.  
 
 
Vedtak ble fattet i tråd med forslag til vedtak: 
 

Lågenrådet mener det har blitt gjort et grundig arbeid med å utrede 
muligheten for en flomvegstunell på Tretten, i tråd med det som er forslaget i 
Lågenplanen. Kostnad sett opp mot samfunnsnytten og miljøkonsekvensene gjør 
flomvegstunellen til et urealistisk tiltak som ikke bør gjennomføres, og det må i 
revideringen av handlingsprogrammet vurderes andre aktuelle tiltak i området 
med høyere samfunnsøkonomisk nytte. Lågenrådet vedtar at det i regi av 
Lågenplanen ikke skal gås videre med ytterligere arbeid knyttet til flomvegstunell 
på Tretten som et flomsikringstiltak. 
 

6/20 
 

Møte med nasjonale myndigheter om endring i nasjonale rammebetingelser 
 

Prosjektleder orienterer om saken, jf. det som står i innkallingen. 
 
Aud Hove: Et annet aktuelt tema å ta opp er økonomi og realisme rundt 
flomsikring.  
 
Ole Tvete Muriteigen: I dette møtet treffer man noen som potensielt ikke kjenner 
problematikken. Ett møte vil ikke være nok, og det må tas opp behovet for en 
konsultasjonsordning for kommunene. Flomsikring/naturfare er et veldig viktig 
tema for kommunene i Gudbrandsdalen. I tillegg bør prioriteringer, 
vekting/endring av lovverk og økonomi tas opp.  
 
Ole Johan Kolseth: Har jobbet mye med naturskadeordning, og etter hvert den 
nye naturskadeerstatningsloven. Er flere ting her som blir problematiske/ikke er 
så lett praktisk gjennomførbart.  
 
Aud Hove: KS kan også brukes til å løfte disse temaene. Problemstillingene 
berører mange kommuner. Kan tas opp i fylkesstyret i KS.  
Ole Tvete Muriteigen: Fylkesmannen er også sentral.  
 
Mari Olsen: Møtet er kun 1 time, og det bør nok prioriteres å løfte noen utvalgte 
tema.  
 
Toril Hofshagen: Det er ikke naturlig for NVE å delta i et slikt møte, men det er 
likevel fint at Lågenrådet og arbeidsgruppa er kjent med et arbeid som NVE har 
begynt på. NVE gjennomfører et utredningsprosjekt for å utvikle en 
analysemetodikk for samfunnets behov for sikring mot flom og skred, jf. krav i 
TEK17. En rapport som beskriver metodikk og kostnadsestimat for sikring av 
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eksisterende bebyggelse i Norge mot flom og skred frem mot 2040, er 
forhåpentligvis klart ved årsskiftet og vil gi et viktig kunnskapsgrunnlag både for 
departementet og politisk ledelse. 
 
Anette Musdalslien: Foreslår at avgjørelsen om hva som skal tas opp på møtet 
delegeres til de som reiser på møtet. Et notat kan utarbeides i forkant, deles med 
Lågenrådet, og bli et omforent notat som er grunnlaget for møtet. En ordfører kan 
gjerne representere alle tre regioner i Gudbrandsdalen. Fylkesmannen bør også 
delta.  
 
Jon Sylte: Kommer med innspill på at Dag Erik Pryhn kunne vært aktuell som 
deltaker i møtet. Har mye politisk kunnskap på området, og satt tidligere i 
Lågenrådet.  
 
Aud Hove: Deltakelse er litt avhengig av hva som skal løftes på møtet, og hvem 
som eventuelt skal være med fra administrasjonen. Det Ole Johan nevner om 
naturskadeordning virker veldig aktuelt.  
 
Ole Tvete Muriteigen: Må også høre med Eldri Siem.  
 
Aud Hove: Foreslår at Aud, Ole T. og Mari møtes relativt raskt. Må plukkes ut 
temaer, og lages et godt notat. Det notatet kan også brukes inn i fylkesstyret i 
KS.  
 
Merknad fra prosjektleder i etterkant av møtet: På grunn av Corona-situasjonen 
tok prosjektleder i samråd med Lågenrådets leder kontakt med KMD 16.03.20. 
KMD opplyser om at alle eksterne møter enten allerede er avlyst eller kommer til 
å bli det. Når det igjen åpnes for møter med fysisk oppmøte, vil prosjektleder ta 
kontakt med KMD for å få et nytt møtetidspunkt. I mellomtiden må det arbeides 
med forberedelser til møtet.  
 

7/20   

Orienteringssaker 
 
1) Møte i arbeidsgruppa 04.02.20 
 

Prosjektleder orienterer om saken, jf. det som står i innkallingen. 
Ingen merknader til dette.  
 
2)   PHUSICOS-prosjektet 
 
Prosjektleder orienterer om saken, jf. det som står i innkallingen. 
 
Ole Tvete Muriteigen: Har blitt sett på om det går an å bruke fjellvatna til 
fordrøyning i en flomsituasjon. Er et par aktuelle områder som det går an å se 
nærmere på. Det er en lang historikk i å bruke fjellvatna som vanningsanlegg. I 
forrige møte i Lågenrådet foreslo Rasmus Vigrestad å bruke 100 000 kr av 
planens prosjektmidler til å se nærmere på et slikt tiltak. Må få svar på om det er 
nyttig å gå videre med et slikt tiltak eller ikke. Det bør uansett følges opp, og 
noen må gjøre en jobb på det, og få på plass detaljene som skal til for å søke 
tiltaket inn til PHUSICOS.  
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Eivind Bergseth og Ole Johan Kolseth kunne sett mer nøye på et slikt prosjekt.  
Må i hvert fall lages et grunnlag, som skal danne basis for en søknad. Aktuelle 
vassdrag er Skurdalsåa på vestsida i Sør-Fron (skadepotensiale på skole, 
barnehage, ny E6, gamlevegen) og Fossåa. Begge elvene har sitt utspring i 
fjellvatn. Er naturlig at det også sees på andre områder som kan være mer 
egnet.  
 
Ole Johan Kolseth: Finnes en del eksisterende anlegg. Viktig at de som eventuelt 
skal starte opp dette har en kontaktperson i NVE. Et slikt tiltak må avklares ift. 
regelverket, og man må forholde seg til grunneiere. De må involveres tidlig og bli 
interessert. Det er de som skal drifte anlegget til slutt, og være avgjørende for om 
tiltaket fungerer etter hensikten eller ikke.  
NVE: Kontaktperson kan være Kristin Haslestad.  
 
Ole Tvete Muriteigen, merknad til utkastet av referatet: Oppfattet at Lågenrådet 
vedtok at et arbeid med å utrede tiltak blir startet opp og gjennomført. Eivind 
Bergseth og Ole Johan Kolseth kan gjennomføre et forberedende arbeid. Det er 
lenge siden Rasmus Olav Vigrestad foreslo dette i Lågenrådet, og det blir for 
lenge å vente med vedtak av dette til neste møte.  
 

8/20  

Eventuelt 
 
Oppfølging av handlingsprogrammet 
 

Wibeke Børresen Gropen: Det er viktig med ressurser til å følge opp 
handlingsprogrammet. Samtidig som handlingsprogrammet er ambisiøst har det 
den siste tiden vært en krevende tid i fylkeskommunen. Ønsker å utfordre 
arbeidsgruppa til å gå gjennom handlingsprogrammet punkt for punkt, med 
spesielt fokus på de tiltakene som har prioritet 1. Dette for å sikre at i hvert fall 
noe gjennomføres.  
 
Utfordrer arbeidsgruppa til å gjøre tre ting frem til neste møte i Lågenrådet: 1) gå 
gjennom handlingsprogrammet, 2) velge ut/prioritere noen av de tiltakene med 
høyest prioritet, 3) se på andre muligheter rundt Trettenstryka, som alternativ til 
flomvegstunell.  
 
Jon Sylte: Det må gå ut beskjed til de som står som initiativtakere. Må ikke 
utelukkes tiltak fra handlingsprogrammet før dette har skjedd.  
 
Neste møte 
 

Aud Hove: Dato bestemmes ikke nå.  
 

 
Referat slutt.  
 
 
  


