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11160 Plan for skredsikring Ulstad i Lom kommune, Oppland fylke lokal høring
Plan for skredsikring av Ulstad boligfelt sendes med dette til lokal høring. Vi ber om at
kommunens uttalelse, sammen med innkomne lokale uttalelser, sendes NVE innen 21.04.2017.
Omtale av planen
NGI har avdekket en betydelig skredfare ved Ulstad boligfelt. NGI har detaljplanlagt et sikringstiltak for
steinsprang. Lom kommune har søkt NVE om økonomisk og faglig bistand til gjennomføring av
tiltaket. Hovedhensikten med tiltakene er å stanse steinsprang før det når bebyggelsen. Tiltakene vil
sikre 16 boliger (20 husstander) tilet nivå for sannsynlighet for skred til 1/333 pr. år. I tillegg er
bebyggelsen utsatt for vannrelaterte skred og overvannet fra lia må håndteres før det når bebyggelsen.
Tiltaket omfatter en 450 m lang voll av forsterket jordmateriale og 70 m fangnett ovenfor bebyggelsen.
Det er prosjektert løsninger for å håndtere overvannet fra området. Normalavrenning føres til det
eksisterende overvannsnettet i boligfeltet, mens avrenningen i flomsituasjoner føres til et nytt flomløp
som vil bestå av åpent bekkeløp/rør.
I 2014 utarbeidet Lom kommune reguleringsplan for Ulstad boligområde. Formålet med reguleringen
var å legge til rette for etablering av rassikringsanlegg ovenfor eksisterende bolighus i øvre del av Ulstad
boligfelt. I reguleringsplanen er det stilt krav om at det må søkes om byggetillatelse for skredvollen og
andre innretninger.
Høring
Kommunen er ansvarlig for lokal høring av planforslaget. Vi ber kommunen innhente uttalelser fra
berørte parter og andre lokale berørte interesser. Kommunen bes videre gi opplysninger som kan være
av betydning for gjennomføringen av planen, f.eks. vann- og avløpsledninger, brønner, kabler o.a.
Kommunen må også vurdere tiltaket i forhold til plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel.
Kommunens uttalelse sammen med andre uttalelser og dokumenter sendes NVE innen 21.04.2017.
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side 2

Kostnadsoverslag og forslag til finansiering
Kostnadsoverslaget er på 20.2 mill kr ekskl. mva. Etter vedtak i Stortinget skal lokalsamfunnet betale
en del av kostnadene for sikringsarbeider som NVE gir bistand til. Distriktsandelen er normalt 20 % av
totalkostnaden, men kan settes høyere bl.a. når sikringstiltaket vil legge til rette for ny utbygging i
tillegg til å sikre eksisterende bebyggelse. Kommunene må garantere for distriktsandelen overfor NVE,
men kan kreve at kostnadene blir dekket av lokale interessenter, for eksempel grunneiere og/eller andre
som har nytte av tiltaket.
I dette tilfellet går NVE inn for at distriktsandelen ved en eventuell gjennomføring av tiltaket blir 20 %.
Endelig fastsettelse av størrelsen på distriktsandelen vil skje etter høringen, og etter at planen er
godkjent av NVE med tanke på vår bistand til gjennomføring. Kommunen vil da bli bedt om å ta stilling
til distriktsandelen i form av en garanti for denne. Kommunen behøver derfor ikke ta endelig stilling til
finansieringen nå, men vi tar gjerne imot synspunkter til vårt forslag.
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