Trodal boligfelt
Status pr februar 2021
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KST-sak 121 /18
•

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at hovedprinsipp om full utbygging av
Trodal boligområde inkl tverrforbindelse og flomsikringstiltak
gjennomføres.
Kommunestyret forventer at det arbeides videre med
fylkeskommunen slik at de finansierer sitt ansvarsområde.
2. Før arbeider i marka settes i gang, må rådmannen
kvalitetssikre kostnadsoverslag for videre utbygging inkl
flomsikringstiltak, søke å avklare fylkeskommunens
deltakelse i en ny bru over Søre Bryhnsåa, og på denne
bakgrunn legge frem et detaljert budsjett for resterende
utbygging i Trodal for kommunestyret , til godkjenning i løpet
av 1. tertial 2019
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Omregulering på grunn av
flomtiltak
•

•

•

•
•

Beskrevne tiltak i flomrapport av 2018 nødvendiggjør
omregulering, for å regulere inn flomtiltak som beskrevet i KSTsak 121/18
Detaljering for kvalitetsikring av kostnadsoverslag og grunnlag for
omregulering avdekker et betydelig behov for flomsikring også for
Trobekken i forhold til flomvurdering gjennomført i 2014.
Vannføring opptil ca 6 m3/s for en 200-årsflom med 40%
klimapåslag. Dagens 600 mm overvannsledning over
«barnehagetomta» tar maks 0,5 m3/s.
Muligheter for tiltak lengre oppe i Liesgrenda som reduserer
vannføring gjennom Trodalsfeltet vurderes,
Overvannsplan for Trodal trinn 2 og 3 fra Norconsult, tar opp
behov for nødvendig fordrøyning av overvann før utslipp til Søre
Bryhnsåa.
Reguleringsplan legges ut til høring PU-sak 70/19 (19.11.2019)
Mere detaljert utforming og kostnadskonsekvens beregnes
desember 19/januar 20.
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Kostnadskonsekvenser på grunn av flomtiltak i reg.plan
Tverrforbindelse
Veg inkl belysning
Flomsikring

KST 121/18
Overslag 2020
Merknad
15 000 000
17 800 000 Økt overvannshåndtering (4,2 mill)
12 500 000 Trobekken fra Gamlevegen til Furuvegen

Sum tverrforbindelse

15 000 000

Infrastruktur trinn 2
El
VA/OV
Veg
Gatelys
SUM trinn 2

10 000 000

Infrastruktur trinn 3
El
VA/OV
Veg
Gatelys
Sum Trinn 3

5 000 000

Søre Bryhnsåa inkl. bru Gamlevegen
Tiltak Lie Hornsjøvegen/Sørbygdsvegen
Flomsikring Furuvegen - Lågen
Omregulering, prosjektering/byggeledelse
Lønn egne ansatte
Sum totalt inkl. mva

10 000 000

5 000 000
19 800 000
0

49 800 000

30 300 000

1 650 000
15 100 000 Ivareta grunnvannssig og fordrøyning overvann
2 400 000
700 000
19 850 000

1 650 000
8 300 000 Ivareta grunnvannssig og fordrøyning overvann
1 500 000
500 000
11 950 000
8 500 000
6 000 000
8 000 000 Inkl. massefangdam ovenfor Kongsvegen
3 600 000
1 600 000
89 800 000
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Mulige innsparingstiltak?
•

Uavhengig flom-/overvannsrapport for å sikre riktig grunnlag.
Skred AS engasjert våren 2020 for å kvalitetssikre flomvurdering
for Trobekken og overvannsplan trinn 2 og 3.
– Bekrefter i hovedsak beregnet vannmengde ved en maksimal
flomsituasjon i Trobekken
– Vurderer flomsituasjon i Søre Bryhnsåa og Trobekken med
forskjøvet tidsforløp og unngår dermed krav til fordrøyning av
overvann fra trinn 2 og 3. Mulig innsparing 4-6 mill kr inkl. mva.
– Forskjøvet tidsforløp gir også mulighet til å føre Trobekken i en
flomsituasjon ut i Søre Bryhnsåa. Mulighet for tilskudd, se
neste side.
Skred AS har oversendt rapport til NVE for uttalelse/godkjenning
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Mulige innsparingstiltak?
PHUSICOS ( «i følge naturen» gresk):
PHUSICOS er et stort europeisk forskningsprosjekt som skal
finne naturbaserte løsninger for å redusere skadeomfanget etter
ekstreme nedbørsmengder. Prosjektet, som ledes av NGI, har
totalbudsjett på 100 millioner kroner via EU. Gudbrandsdalslågen
blir en av fem demonstrasjons- og undersøkelsesområder.
Gjenåpning av Trobekken med miljøtiltak kan være aktuelt. Først
og fremst nedre del, men det kan også være muligheter for
tilskudd til tiltak oppover langs tverrvegen.
Tilskuddsramme inntil 10 mill kr. Var tiltenkt flomsikringsprosjekt
på Jørstadmoen, men prosjektet ble for kostbart å gjennomføre.
Innlandet fylkeskommune og NGI bistår med å utarbeide søknad.
Med overføring av Trobekken til Søre Bryhnsåa vil
«barnehagetomta» måtte utgå. På grunn av krav fra
fylkeskommunen (merknad i høring) vil en masselagringsdam i
Søre Bryhnsåa ovenfor Kongsvegen uansett redusere arealet
betraktelig.
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Mulige innsparingstiltak?
Avlasting av vannføring til Trobekken i Lie Hornsjøvegen?
•

Ved å avskjære vannveg langs Lie-Hornsjøvegen og
videreføre flomvann i en flomgrøft fra Øverliesvingen og ned i
Søre Bryhnsåa samt oppgradere grøfter og stikkrenner i LieHornsjøvegen og Sørbygdsvegen, reduseres vannføring fra
ca 6 m3/s til ca 3 m3/s. Kostnadsoverslag pr i dag har med en
kostnad på ca 6,0 mill kr inkl. mva.
– Vurderer hvorvidt alt flomvann kan håndteres innenfor
byggeområdet.
Hva hvis innsparing blir forholdsvis stor (2-3 mill kr)?
– Kommunal oppgave å bidra til flomsikring i Liesgrenda?
– Fremtidig ansvar for vedlikehold av flomveier i
Liesgrenda?
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Mulige innsparingstiltak?
Ikke bygge Tverrvegen. Etablere intern atkomstveg til trinn
2 og 3
•

•

Tverrvegen med flomsikringstiltak vil i henhold til
kostnadsoverslag av januar 2020 få en kostnad på i overkant
av 30 mill kr inkl. mva.
Kostnad for en internveg (ca 380 m) fra Furuvegen til trinn vil
anslagsvis komme på ca 8 mill kr inkl. mva.
– Enklere veg uten gangveg, halve lengden av en tverrveg
samt kortere avstand til internveger i trinn 2 og 3.
– Redusert flomsikringsabeid. Dette dekkes i hovedsak av
allerede innarbeidet flomsikringsarbeid for strekninger
Furuvegen – Lågen/Søre Bryhnsåa
– Hensyntar ikke intensjonen om «sentrumsringen» i
kommunedelplan Øyer Sør fra 2007.
– Må vurdere å redusere/flytte 4-5 enheter.
– Allerede etablert tursti blir berørt. Miljøkonsekvenser for
boligområdet?
– Kostnadsmessig kan det være mulig å få dekket ca 50%
av kostnadene for Tverrvegen ved bidrag i
utbyggingsavtaler.
– Total besparelse for Øyer kommune blir da ca 7 mill kr 12
inkl mva, dersom Tverrvegen ikke bygges.

Intern atkomstveg
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Fremdrift
• Hva gjør vi?
–
–
–
–

Avklaring med NVE om tiltak i uavhengig rapport
Avklare de siste kostnadsspørsmål.
Avklaring opp mot PHUSICOS
Tverrvegen har den største kostnaden og har den største
usikkerheten i forhold til kostnadsoverslag.
Legge denne delen ut på anbud med forbehold om
finansiering og godkjenning av regulering? Detaljering
langt på veg ferdig.
– Fremme endelig forslag for kommunestyret når
ovenstående (nødvendig kostnadsgrunnlag) er avklart.
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