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Reguleringsplan for flomsikring av Otta sentrum – Sel 
kommune  

Bakgrunn 
 

Detaljregulering flomsikring av Otta sentrum - Varsel om planoppstart og 
høring av planprogram, er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Saken 
presenteres og drøftes i Regionalt planforum med tanke på klargjøring av 
hovedmomenter og muligheter for tidlig tilbakemelding i høringsfasen.  
 
Bakgrunnen for det varslede planarbeidet er at Otta sentrum har 
utfordringer med flom; store deler av Øya industriområde og sentrum er 
flomutsatt. Derfor har Sel kommune i samarbeid med NVE igangsatt 
arbeid med reguleringsplan for flomsikring av sentrum. Det har vært 
gjennomført en mulighetsstudie for en helhetlig løsning for sikring av Otta 
sentrum. Mulighetsstudien lå til grunn for NVE’s tiltaksplan som var på 
høring våren 2021. Merknadene til denne planen tas med i arbeidet med 
reguleringsplanen. Det skal utføres mer detaljerte undersøkelser i 
prosjekteringsfasen og sammen med innspill gjør det at det kan komme 
endringer i tiltaksplanen. 
 
For å løse problemene med flom i Otta sentrum er det foreslått flere 
løsninger, bl.a. må det gjennomføres tiltak mot Gudbrandsdalslågen og 
mot Ottaelva. I mulighetsstudien er dette foreslått løst med oppgradering 
av eksisterende flomsikring og noe ny sikring. Oppgraderingen innebærer 
å heve og tette flomverket med spunt i kombinasjon med betong. Det er 
videre manglende løsninger for håndtering av overvann bak flomverkene i 
dag, og dette er foreslått løst med pumpestasjoner som pumper 
overvann, lekkasjevann og vann fra drensledninger bak flomverket ut i 
Lågen og Ottaelva. Videre er Kleivrudbekken foreslått lagt i rør frem til 
pumpestasjon som leder bekken ut i Lågen. Planlagte tiltak har til hensikt 
å sikre eksisterende sentrumsområde og industriområder. Planforslaget 
er ikke i tråd med gjeldende planverk, og skal derfor konsekvensutredes. 
 

Merknader Det er hensiktsmessig å få en gjennomgang i Regionalt planforum av 
hovedproblemstillingene i saken. Det gir et bedre bilde av forhistorien og 
hva saken dreier seg om. Siden saken er i høringsfasen vil det imidlertid 
formelt sett være høringsuttalelsene som vil være de regionale aktørenes 
uttalelse til saken.  
 
Siden saken var i Planforum 1. gang i 2022, er det gjort et godt stykke 
arbeid. Å søke løsninger gjennom utarbeiding av reguleringsplan synes 
som et godt og hensiktsmessig grep. Planprogrammet framstår som godt 
gjennomtenkt, temaene synes relevante, og planprogrammet oppfattes 
som et godt grunnlag for planarbeidet. Barn og unge som eget tema er 
positivt. Vekt på naturbaserte løsninger er bra. Fokus på landskapet og 
grunnlaget for nærfriluftslivet er positivt. Viktig å hensynta vannforskriften 
og påvirkninger på vannforekomsten.  
 
Plangrensa bør gjøres legges inn digitalt, slik at den blir tilgjengelig i 
Innlandsgis. 
 
Eventuelle utfordringer knyttet til grunnforurensning avsløres ved 
jordprøver, og bruk av hensynssoner knyttet til dette temaet synes 
aktuelt. 
 
Bra at bruene er med i prosjektet, med arealer både oppstrøms og 
nedstrøms. Viktig å huske på at tiltak også må behandles etter andre, 
spesifikke lovverk, f.eks. i forhold til utslipp, forurensning. 
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Viktig at samfunnssikkerheten er i fokus. ROS-analysen vil være viktig og 
omfattende, og må gjennomføres etter bestemt metode.  
 
Planen berører RV15/E6/Nye veier, og det er viktig å involvere berørte 
parter så tidlig som mulig. SVV vil avgi en tydelig uttalelse til høringen. 
 
Dirmin har ikke fått saken på høring, og ber om å få denne hvis man 
ønsker innspill. Planbeskrivelsen må si noe om påvirkning på ressurser. 
 
Samhandling, samarbeid og dialog er viktig i arbeidet. Parallelt 
detaljprosjekterings- og reguleringsplanarbeid gir muligheter for 
hensiktsmessig utveksling mellom delprosessene. 
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