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NY BRANNSTASJON - INVESTERINGSBUDSJETT 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar bygging av ny Brannstasjon inkl. øvelseshus slik det fremgår 
av saksfremstillingen. 
 

2. Kommunestyret godkjenner en låneramme på inntil kr. 150.000.000 til bygging av ny 
Brannstasjon  
 

3. Kommunestyret godkjenner en låneramme på inntil kr. 7.500.000 til bygging av 
øvelesehus.   

 
4. Rådmannen får som oppdrag og innarbeide dette i budsjettene for 2020 og 2021 

 
5. Sluttrapport for byggeprosjektet hensyntatt økonomi, gjennomføring og kvalitet skal 

fremmes som egen sak for kommunestyret etter ferdigstillelse av prosjektet og senest 
første kvartal 2022. 

 
  
: &&& Sett inn innstilling /vedtak over &&& 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Situasjonsplan 
Vedlegg 2: Plan U 
Vedlegg 3: Plan 1 
Vedlegg 4: Plan 2 
Vedlegg 5: Plan 3 
Vedlegg 6: Perspektiv skisse  



Vedlegg 7: Øvelseshus planer 
Vedlegg 8: Øvelseshus fasader 
 
Sammendrag: 
I denne saken foreslår kommunedirektøren å godkjenne planen for bygging av ny 
Brannstasjon med øvelseshus i Industrigata.  
Dette gjøres innenfor en total låneramme på 157,5 mill. kr.  
Øvelseshuset med en kostnad på 7,5 mill. vil være selvfinansiert. 
  
Byggestart er planlagt i mai 2020 med ferdigstillelse høsten 2021. 
 
Bakgrunn: 
Ny brannstasjon har vært opp 9 ganger på sakslisten til brannstyret i perioden 2013-2019. 
Prosjektleder har hatt 4 orienteringer i brannstyret.  
Det har også vært avholdt studietur til Arendal, Trondheim og Bodø for å se på nye 
brannstasjoner.  
 
Tidligere politisk behandling: 
 
Kommunestyresak 42/16 
Vedtak:  
1. For å sikre økonomisk og eiermessig forutsigbarhet for en virksomhetskritisk funksjon, 
skal Lillehammer kommune som hovedregel eie tomtegrunn og bygningsmasse ved bygging 
av ny brannstasjon. 
2. Dette kan eventuelt fravikes om det kan dokumenteres vesentlige langsiktige økonomiske 
fordeler ved andre løsninger, og at det sikres juridisk at Lillehammer kommune gjennom 
tydelige avtaler ikke risikerer avbrudd eller beredskapsreduksjon knyttet til tredjeparts 
eierforhold til en brannstasjon. 
 
Orientering i Formannskapet 24.10.2017, tomt ny brannstasjon. 
 
Sak nr. 44/19 orientering i Formannskapet. 
Felles formannskapskonferanse for Gausdal, Lillehammer og Øyer, 24.05.2019. 
Lillehammer Region Brannvesen – ny brannstasjon på Lillehammer. 
 
11.09.2019, orientering om status og fremdrift i Formannskapet. 
 
10.03.2020, orientering om status, økonomi og fremdrift i Formannskapet 
  
Fakta: 
Brannvesenet i Lillehammer, Øyer og Gausdal er i dag organisert som et interkommunalt 
samarbeid etter kommunelovens § 27 der Lillehammer er vertskommune, Lillehammer 
Region brannvesen. Til sammen bor det ca. 38 900 personer i de tre kommunene. 
 
Dagens brannstasjon på Lillehammer tilfredsstiller ikke lengre de behov som kreves for plass 
til personell, biler og utstyr, samtidig som bygningsmassen er gammeldags, upraktisk og lite 
egnet til dagens drift. Brannstasjonen har pr. i dag et areal på ca. 2050 m² og et mannskap på 
27 personer. I tillegg 9 feiere hvorav 7 er stasjonert på Lillehammer. 



Brannvesenet disponerer pr. dags dato 18 kjøretøy, 1 ATV, 1 båt og 1 snøscooter. I tillegg til 
hovedstasjonen er det en deltidsstasjon på Tretten (Øyer) og to i Gausdal, Segalstad Bru og i 
Vestre Gausdal. 
Dagens brannstasjon består av tre bygningskropper hvor den eldste bygningskroppen er 
oppført rundt år 1900. De to sidebygningene er oppført i henholdsvis 1983 og 1992. 
Brannbilgarasjen i den eldste delen er opprinnelig bygd for hesteskyss. 
Bil- og utstyrsparken krever stor plass. Brannbilgarasjene er fordelt på tre plasser, er trange 
og lite funksjonelle. Utrykningsvei ut av sentrum er også problematisk på visse tider av 
døgnet. 
Etter innledning av brannvernsamarbeid, først med Øyer og senere med Gausdal, har 
bemanningssituasjonen økt på forebyggende- og feierpersonell. Dette har skapt utfordringer 
når det gjelder kontorplasser. På enkelte kontorer er det i dag to eller flere ansatte. 
Bedriftshelsetjenesten har befart kontorplassene og konkludert med at dette langt fra er 
tilfredsstillende.  
Det stilles i dag strenge krav til ren og uren sone i forbindelse med forurenset tøy og utstyr. 
Dette som en følge av at brann- og feierpersonell er overrepresentert når det gjelder visse 
krefttyper. Dette har et stort fokus hos Arbeidstilsynet og i miljøet for øvrig. Tilfredsstillende 
løsning for ren og uren sone kan ikke ivaretas i dagens brannstasjon. 
 
Organisering av prosjektet 
Prosjektet er organisert med en styringsgruppe og en brukergruppe. Gruppene ble etablert i 
okt.- nov. 2018. Styringsgruppen består av representanter fra rådmannen, eiendom, 
styreleder brannstyret, brannvesenet, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud. Prosjektleder 
eiendom er kontaktpunktet mellom styringsgruppa og brukergruppa. 
 
Brukergruppa består av brannsjef, ansatterepresentat/kontaktperson, verneombud, tillitsvalgt, 
seksjonsleder feiing, nestleder beredskap, leder forebyggende, Eiendom drift, representant 
fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og prosjektleder Eiendom. 
 
Brannsjefen ledet arbeidet i brukergruppa, mens prosjektleder eiendom har deltatt og bidratt i 
arbeidet. 
Prosjektleder har rapportert til styringsgruppa. Styringsgruppa har i henhold til sitt mandat 
vurdert forslag til løsninger, økonomi og framdriftsplan. 
 
Entrepriseform 
Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise.  
Konkurransen ble kunngjort 03.01.2019. 
Vinner av konkurransen ble Betonmast Innlandet AS.  
I en samspillsentreprise er entreprenør i samspill med byggherre/bruker og 
konsulenter/arkitekt med på å utvikle prosjektet samt utarbeide kalkyle/målpris. 
Samspillsentreprisen er delt i to trinn, utviklingsfase og en utførelsesfase. 
Forutsetningen for å gå fra utviklings- til utførelsesfasen er at partene blir enige om målpris 
og at endelig vedtak om gjennomføring og bevilgning blir gitt i kommunestyre.   
Kontraktsbeløpet blir omforent målpris, som avregnes etter faktisk påløpte kostnader. 
Dersom prosjektet ferdigstilles til en lavere kostnad enn målprisen fordeles besparelsen 
(bonusen) mellom partene. Dersom prosjektet ferdigstilles til en høyere kostnad enn 
målprisen, fordeles merkostnadene (malus) mellom partene iht. en matrise. 
 
Forholdet til overordnede planer, regulering.  
Kommunedelplan Lillehammer by – Byplanen 2019 – 2022 (2030). 



I byplan for perioden 2019 – 2022 (2030) er området foreslått avsatt til offentlig eller privat 
tjenesteyting, framtidig. Tiltaket er således i samsvar med kommunedelplanen.   
 
Det vises til egen sak angående forslag til ny reguleringsplan – Reguleringsplan for ny 
brannstasjon, sak i planutvalg 14/2020. Denne skal sluttbehandles i planutvalget den 
19.03.20 og i kommunestyremøte den 26.03.19. Det forutsettes at reguleringsplanen blir 
godkjent. 
 
Bygget. 
Utformingen av brannstasjonen støtter opp om og legger til rette for et godt og effektivt 
Brann og feiervesen. Gode arbeidsforhold, god logistikk og helse miljø og sikkerhet. 
Bygget er på 4 plan, totalt 3728m2 BRA. 
 
Plan U: Hovedinngang, arealer for feier med; verksted og rein/urein garderobe, parkering (12 
plasser), innvendig sykkelparkering tekniske rom og nødstrømsaggregat.  
Plan 1: Vognhall, verksted, vaskesentral, utrykningsgård, slangevask, fin/grovvask, 
undervisningsrom og diverse verksteder og lagerareal.  
Plan 2: Beredskapssoverom, stue/spis/opphold beredskap, garderober, gymsal og styrkerom. 
Plan 3: Kontorer og kontorlandskap, kantine, møterom og teknisk rom. 
 
Øvelseshus. 
Øvingshus på ett plan pluss trappehus over 4 plan, totalt areal ca 180m2 BRA. 
Her benyttes propan som varmekilde som medfører ingen utslipp av farlige kjemikalier eller 
gasser. Det vil bli benyttet kun rent vann som slukkekilde.  
 
Utomhus.  
Øvingsområde, 22 parkeringsplasser hvorav 2 HC, sykkelparkering og nedgravde 
avfallsbrønner (moloc). 
 
Vurdering: 
Brann og feierfaglig. 
Basert på brannfaglige retningslinjer må en ny brannstasjon oppfylle følgende kriterier: 
 
•   være plassert og innredet slik at stasjonen i det lengste vil være sikret mot brann eller  

annen ulykke i området, 
•   ha oversiktlig og rask utkjøringsmulighet, 
•   ha gode parkeringsmuligheter for innsatsstyrken, 
•   ha gode innendørs garasjeforhold, 
•   være innrettet for vedlikehold av utstyret, 
•   være innrettet for gjennomføring av administrative oppgaver, forebyggende tjenester, og  

planlegging og gjennomføring av øvelser. Dette innebærer også gode møteroms- og  
undervisningsfasiliteter, 

•   være tilrettelagt for helse, miljø og sikkerhet ved møte-, spise-, innkvarterings- og  
garderobefasiliteter med ren og uren sone, 
• ha gode treningsfasiliteter for brannmannskapene iht. fysiske krav for røyk og 
kjemikaliedykkere. 
 

Behov for øvelseshus i tilknytning til ny brannstasjon  
Røykdykking er risikofylt innsats i svært varme omgivelser og tett brannrøyk. Dette er 
arbeidsoperasjoner som krever at brannmannskapene har svært god opplæring og tett 



vedlikehold gjennom øvelser. Røyk- og kjemikaliedykkere utsettes for store fysiske og 
psykiske påkjenninger og for svært helseskadelige kjemikalier i brannrøyken.  
Det er arbeidsgiver som har ansvar for å etablere og dokumentere at opplæring og 
vedlikeholdstrening for røydykking er ivaretatt. Dette skal gjøres på en trygg måte og vise at 
arbeidsgiveransvaret ivaretas i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser om sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø. Røyk- og kjemikaliedykkere skal ha dokumentert minst fire 
røykdykkerøvelser pr. år. 
 
Dagens ordning 
I dag foregår trening for røykdykking på to måter: 

- Det benyttes sporadisk rivningsklare hus til nedbrenning 
- Brannvesenet har et containeranlegg på Roverudmyra hvor det brennes trevirke inne i   

en egen branndel.  
I begge disse tilfellene er varmekilden i hovedsak trevirke som gjør at mannskapene utsettes 
for giftig brannrøyk hver gang de øver. Denne typen brann forurenser tøy og utstyr, og dette 
medfører mye ekstra arbeid til kraftig vask i etterkant av øvelsene. Konsekvensen av dette er 
tid til færre øvelser, og stor slitasje på tøy og utstyr.  Det er også verdt å nevne at på et 
tradisjonelt nedbrenningsobjekt får man bare et forsøk på øvelsen, mens i et gassfyrt hus kan 
man resette øvelsen og repetere så mange ganger man vil. 
 
Dagens ordning er kostbart fordi brannvesenet må ha ekstra beredskap på grunn av avstand 
til viktige objekter som etter brannloven krever kort innsatstid. 
Det er også problematisk at Roverudmyra ligger i en dødsone for nødnett, det gjør at de må 
bli kontaktet på mobiltelefon hvis alarmen går. Det går heller ikke an å trene på 
Roverudmyra på vinteren, dette på grunn av at veien opp dit til stadighet er sperret av 
lastebiler/vogntog grunnet glatt føre. Dette medfører at brannvesenet risikerer å bli stengt inn 
under sine øvelser. 
 
Moderne øvelseshus ved brannstasjonen 
Flere og flere regioner ser viktigheten av å bygge moderne øvelseshus for å trygge 
brannmannskapenes helse. I et moderne øvelseshus benyttes propan som varmekilde. Det 
sørger for at brannmannskapene ikke utsettes for eksponering av farlige stoffer, løsningen er 
betydelig mer miljøvennlig sammenlignet med dagens ordning. Øvelsene vil med dette 
eliminere utslipp av farlige kjemikalier eller gasser.  
Det nærmeste godkjente øvelsesanlegget ligger i dag på Lahaugmoen (eier Oslo brann- og 
redningsetat).  
 
Gevinster ved denne typen øvelseshus; 
Det viktigste for brannmannskapene og arbeidsgiveren er tryggheten ved å øve i denne typen 
omgivelser. Helse, miljø og sikkerhet er hovedprioritet i dette yrket. Med nytt øvelseshus vil 
man klare å ivareta det på en god måte.  
Nærhet til brannstasjonen gjør at vi kan trene ofte og det fører ikke til ekstrakostnader for å 
ivareta beredskapen.  
Det er etterspørsel fra andre brannvesen i regionen etter denne typen øvelseshus. Vårt 
brannvesen kan selge kurs eller leie ut huset til andre brannvesen eller til andre 
(bedriftsbrannvern / forsvaret) som har behov og krav til slike øvelser. Man vil på den nye 
brannstasjon kunne tilby et komplett opplegg for alle leietakere inkludert HMS vaskelinje, 
klasserom og øvelsesfelt. 
 



Hvis et forbud mot å øve slik det gjøres i dag kommer, så må man reise til Lahaugmoen i 
Oslo. Dette vil bli en betydelig utgift med leie av anlegg og overtidsgodtgjøring både til de 
som skal øve og de som må inn for å ivareta beredskapen i regionen. 
 
Plassering og adkomst. 
Industrigaten 29 er en ideell plassering for ny brannstasjon. Lokaliseringen gir mulighet for 
utrykning med rask adkomst til E6 og Gausdal-Øyer. 
Plasseringen ivaretar ogå utrykning via Industrigata. 
Det er kort innsatstid til Sykehuset. Maihaugen og Gågata i Lillehammer vil også 
opprettholdes som tilfredsstillende.  

 
Bygningstekniske vurderinger. 
Dagens brannstasjon har en gammel bygningsmasse, noe er fra ca 1900 mens sist tilbygg ble 
oppført i 1992. Det er utført kun mindre vedlikehold og forbedringer siden siste tilbygg. 
Byggene har en tungvint planløsning og er delvis uten ventilasjonsanlegg. 
Det er ikke tilrettelagt for ren og uren sone hverken for beredskap eller feier. 
Å bygge om, og utvide, dagens brannstasjon til en fremtidsrettet løsning er lite aktuelt med 
bakgrunn i begrenset tomteareal og beliggenhet. En slik løsning vil både være krevende og 
kostbart sett opp mot hva man kan få av løsning. Det vil ikke bli en løsning som inkluderer et 
øvelsesområde. 
 
Det var spilt inn et investeringsbehov på 180 mill. fra Eiendom til ny brannstasjon. 
Dette var eksklusivt øvingshuset som nå er blitt inkludert i prosjektet.  
Prosjektutviklingen med Betonmast startet i april 2019, og var så å si ferdig når det i 
kommunestyrets behandling av budsjett i desember 2019 ble vedtatt å kutte rammen til ny 
brannstasjon med 30 millioner kroner, dvs ned til 150 millioner kroner. 
Dette medførte at prosjektet nesten måtte starte på nytt. Det er brukt ca 2 millioner kroner på 
omprosjektering, så i realiteten ble dette en reduksjon på 32 millioner kroner. 
For å klare dette, men fortsatt bygge en brannstasjon som tilfredsstiller dagens krav, har man 
måtte ta noen valg: 
Det er ikke avsatt noen sum til kunstnerisk utsmykning. 
Vi bygger ikke lokaler for sivilforsvaret. 
Vi bygger ikke passivhusstandar men iht. TEK 17. 
Vi bygger ikke med massivtre som bærende konstruksjon, brannstasjonen er et komplisert 
bygg med få bærelinjer over hverandre. Det ble derfor kostnadsbesparende å bygge i stål og 
betong. Men i vognhallen er det tre som bærende konstruksjon, limtre søyler og bjelker og 
kledd med kryssfiner. Det er også benyttet tre der det ikke er vesentlig kostnadsdrivende 
som; bindingsverk i yttervegger, utvendig kledning og innvendige overflater.  
Undervisningsrom kan benyttes som et eventuelt beredskapsrom for kommunens stab, men 
får ingen redundant datalinje. 
Det har vært en kritisk gjennomgang av arealer og de er nå på et minimum. Dette i 
sammenheng med at vi ikke bygger lokaliteter for sivilforsvaret har gitt en reduksjon på ca. 
1000m2 BRA.  
Selv om vi har redusert med ca 1000m2 så er funksjonene de samme (bare mindre), så 
teknikk, innredning og utstyr har de samme kostnadene. Reduksjonen er på arealer/mengder 
bygningsmessig. 
 
Økonomiske vurderinger 
Alle summer i bevilgningssaken er eks. mva. da Lillehammer kommune får 100% 
momskompensasjon på denne type investeringsprosjekter. 



 
Prosjektkostnad ny brannstasjon:        150.000.000  
 
Uforutsett og avsatt til malus: 
Dersom prosjektet ferdigstilles til en lavere kostnad enn målprisen fordeles besparelsen 
(bonusen) mellom partene. Dersom prosjektet ferdigstilles til en høyere kostnad enn 
målprisen, fordeles merkostnadene (malus) mellom partene iht. følgende matrise:  
  

  

  Entreprenør Byggherre 
MALUS 10% eller mer over målpris 100 % 0 % 
  mellom 5-10% over målpris 75 % 25 % 
  inntil 5% over målpris 25 % 75 % 
BONUS Inntil 2% under målpris 75 % 25 % 

  

mellom 2-6% under målpris 25 % 75 % 

  

6% eller mer under målpris 0 % 100 % 
 
Ut ifra dette er Lillehammer kommune forpliktet til å dekke en eventuell malus inntil 6,9 
millioner kroner. 
 
Det er i bevilgningssaken avsatt en reserve på 4,8 millioner kroner for å dekke eventuell 
malus og for uforutsett/byggherre endringer.  
Det er her tatt en risiko på at entreprenør klarer å gjennomføre tilnærmet målpris og reserven 
er mindre enn det er vanlig å budsjetteres med. 
  
Alternative kostnader: 
For å kunne komme ned mot vedtatte ramme på 150 millioner kroner er det i kostnad over 
medregnet et bygg iht. krav i Plan og bygningsloven, dvs. TEK 17. 
Ønskes det at bygget skal oppføres som et passivhus (vognhall ikke mulig) vil det medføre 
en ekstrakostnad på:              3.150.000 
 
Velges passivhus standard vil dette gi en beregnet årlig besparelse i energikostnader på ca. 
kr. 78 000,- (forutsatt kr. 0,70 pr. kWh).  
 
Det er ikke avsatt midler til kunstnerisk utsmykning.  
Iht. tidligere kommunestyrevedtak avsettes det vanligvis ca 1% til dette formålet. 
Skal dette medtas vil det medføre en merkostnad på:     1.500 000  
 
 
Prosjektkostnad øvelsehus:                             7.500.000
  
 
Kostnader – inntekter vedrørende øvelseshus: 
Et øvelseshus på Lillehammer vil ha et inntjeningspotensial. 
Minimumskravet for røykdykking gjelder alle brannvesen, uavhengig om det er kasernert 
eller deltid. Det vil være aktuelt for brannvesen i Gudbrandsdalen, Valdres, Ringsaker og 
Østre-Vestre Toten (18 brannvesen) å leie dette for kurs. Gjøvik og Hamar har alt meddelt 
sin interesse.  
Kravet til røykdykkingskurs gjelder også for alle industrivern med røykdykkere. Hva dette 
vil si for pågangen på et øvelseshus er vanskelig å si, men man vet at i området vårt har 



GLØR, Tine og Q-meieriet røykdykkere i industrivernet. Lillehammer brannvesen har en 
kursavdeling som i dag kjører mange eksterne kurs. Denne genererte i fjor en omsetning på 
rundt kr. 500 000,- 
 
Inntjeningspotensiale for øvelseshus: 
  

Brannvesen ant. Dager pris 
Gjøvik 2 kr 20 000,00 
Hamar 4 kr 40 000,00 
Nord-Aurdal 1 kr 10 000,00 
Valdres 9 kr 90 000,00 
Ringsaker 4 kr 40 000,00 
Østre Toten 1 kr 10 000,00 
Vestre Toten 1 kr 10 000,00 
Fåvang 1 kr 10 000,00 
Ringebu 1 kr 10 000,00 
Sør-Fron 1 kr 10 000,00 
Vinstra 1 kr 10 000,00 
Skåbu 1 kr 10 000,00 
Sel 1 kr 10 000,00 
Heidal 1 kr 10 000,00 
Vågå 1 kr 10 000,00 
Lom/skjåk 2 kr 20 000,00 
Dombås 1 kr 10 000,00 
Lesja 1 kr 10 000,00 
Industri brannvesen     
GLØR 1 kr 10 000,00 
Q-Meieriet 1 kr 10 000,00 
Renseanlegget 1 kr 10 000,00 
Tine Tretten 1 kr 10 000,00 
total   kr 380 000,00 

Besparelse øvning Roverudmyra kr 50 000,00 
Totalt   kr 430 000,00 

 
Tabellen over viser nettoinntekter. 
Antall kursdager pr. brannvesen er ut ifra antall vaktlag. 
 
En inntekt på kr. 420 000,- pr. år på Øvelseshuset vil forsvare en innvestering på 7,5 
millioner kroner samt dekke driftsutgifter. Øvelseshuset vil derfor være selvfinansiert. 
 
Ved å ha et øvelseshus har man også muligheten til å bli et praksisbrannvesen for Norges 
brannskole. Dette vil kunne gi en inntekt på kr. 10 000,- pr. kurs. 
 
Det er sannsynlig at øving på røykdykking ved nedbrenningsobjekter vil bli ulovlig i nær 
fremtid. Dette pga. eksponering av skadelig røyk for røykdykkere, utslippstillatelser og 
miljøhensyn. 



Uten øvelseshus på Lillehammer må da røykdykkerne fra LRBV reise til Lahaugmoen 
øvelsessenter. Dette vil medføre en ekstrakostnad pga. ekstra beredskap, reisekostnader, 
overtid, og kurs/leiekostnader på kr. 150 000,- pr. år.    
 
 
FDV- kostnader, husleiegrunnlag:  
 
Brannstasjonen 

  
kr.pr. 
m2 pr. år 

Kapital kostnader 1 811 6 750 000 
Energi * 81 301 968 
Renhold 235 834 250 
Drift 130 484 640 
Vedlikehold 180 671 040 
Sum totalt 2 437 9 041 898 

*Ved passivhus vil denne kunne redusers med ca. kr 78 000,- 
 
Med kapitalutgifter per år menes det avdrags- og renteutgifter knyttet til det spesifikke 
låneopptaket. Avskrivningene beregnes lineært, og beregnes ut fra den totale investeringen 
på bygget. Brannstasjonen er definert til å ha en levetid på 50 år, men ut ifra ny kommunelov 
2020 åpner man for muligheten til å dekomponere anleggsmidlene. Ved dekomponering skal 
gjennomsnittlig avskrivningstid for de ulike delene ikke være lengre enn 50 år.  
 
Den årlige renteutgiften beregnes ut ifra gjennomsnittsrenten for den totale låneporteføljen til 
Lillehammer kommune – det er her lagt inn en rente på 2,5 %. For 1 år vil renteutgiften være 
ca 3,75 millioner kroner. 
 
Ved en renteøkning på 1%, vil kapitalutgiftene første år øke med 1,5 millioner kroner.  
Etter hvert som bygget nedskrives vil kapitalutgiftene reduseres. Kapitalutgiftene reduseres 
pr. år med ca kr 75.000,-, gitt rentenivå på 2,5%. 
 
Avskrivningene er kun et null-sumspill for total-kommunen, men avskrivningene angir 
forventet kapitalslit pr år ut fra forventet levetid, og avskrivningene belastes aktuelle 
kostrafunksjoner. 
 
Fordeling FDV- kostnader, husleiegrunnlag i Lillehammer Region Brannvesen:  
Kostnader tilknyttet husleiegrunnlaget skal fordeles mellom de tre kommunene. Med 
utgangspunkt i husleiegrunnlaget over for brannstasjonen, og fordelingsnøkkel i henhold til 
befolkning, fordeler kostnadene seg slik: 
 
Fordeling kostnader husleiegrunnlag: 9 041 898

Kommune

Fordelingsnøkkel 
(Andel innbyggere 
2019) Kostnad

Lillehammer 71,24 % 6 441 568
Øyer 13,08 % 1 182 806
Gausdal 15,68 % 1 417 523  
 



Tabellen over viser at Lillehammer kommune vil få en kostnad på ca 6,5 millioner kroner 
beregnet ut fra husleiegrunnlaget. Dette tilsvarer en økning fra dagens nivå på 5 – 5,5 
millioner kroner. Husleien er i dag lav grunnet gammelt bygg og i stor grad nedskrevet 
bygningsmasse 
 
Øvelseshus 

  
kr.pr. 
m2 pr. år 

Kapital kostnader 2 083 375 000 
Energi  50 9 000 
Renhold 0 0* 
Drift 80 14 400 
Vedlikehold 120 21 600 
Sum totalt 2 333 420 000 

*Brannmanskapet spyler/vasker selv etter øvelse. 
 
Ved en renteøkning på 1%, vil kapitalutgiftene første år øke med kr. 75.000,-. 
Reduksjon i kapitalutgifter pr. år på kr 4 688,- gitt rentenivå på 2,5% 
Øvelseshuset er vurdert til å ha en levetid på 40 år.  
 
Økte inntekter og besparelser tilknyttet øvelseshus vil dekke kapital- og driftskostnader på kr 
420.000, og investeringen vil derfor være selvfinansierende. 
 
CO2 utslipp 
For Brannsatsjonen er det ennå ikke utarbeidet CO2 regnskap. Dette vil bli utført når bygget 
er detaljprosjektert og vil bli medtatt i sluttrapport. 
 
Fremdrift 
Behandling av prosjektet i politiske organer mars 2020: 
 Orientering Formannskap Øyer kommune 17. mars *) 
 Orientering Formannskap Gausdal kommune 18. mars *) 
 Behandling Formannskap Lillehammer 24. mars 
 Behandling Kommunestyret Lillehammer 26. mars 
 Oppstart detaljprosjektering april 2020 
 Byggestart mai 2020 
 Ferdigstillelse høst 2021 

*) Orienteringene til Øyer og Gausdal 17. og 18.mars er utsatt grunnet situasjonen med 
covid-19. 

Samfunnsberedskap 
Brannvern er et av samfunnets kritiske funksjoner.  
Brann- og redningsvesenet har som hovedformål å verne liv, helse og miljø mot brann og 
eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker. 
Hovedformålet kan knyttes til kapabiliteten Redningsberedskap. Brann- og redningsvesenet 
skal imidlertid også ha evne til å verne mot og avverge materiell skade eller begrense 
skadeomfang ved ulykkessituasjoner.  



 
Brannvesenet har også som en del av samfunnets beredskap oppdrag som omfatter alt fra 
livredning og frigjøring av fastklemte ulykkesofre, til dirigering av trafikk.  
 
En investering i ny brannstasjon er et stort økonomisk løft for Lillehammer kommune og for 
Øyer og Gausdal som også er en del av det interkommunale brannvesenet for Lillehammer -
regionen.  Kommunedirektøren vurderer investeringen som nødvendig for at regionen skal 
ha trygghet for ivaretakelse av de samfunnskritiske funksjoner som Brannvesenet skal 
oppfylle. 
  
Konklusjon: 
 
Ny brannstasjon vil tilfredstille krav som gjelder for de kritiske samfunnsfunnsfunksjoner 
som brannvesenet har ansvar for. 
 
Ny brannstasjon slik den er prosjektert vil tilfredsstille de krav som kreves for plass til 
personell, biler og utstyr. Den vil også tilfredsstille arbeidstilsynets krav, HMS og 
arbeidsforhold til feier og brannvesenets personell. Brannstasjonens plassering vil sikre rask 
utrykningsvei og rask responstid. 
 
Ved å bygge øvelseshus som prosjektert vil det skape trygge, sikre og miljøvennlige 
muligheter til å trene på røykdykking. Det vil også være et øvelseshus som de nærliggende 
brannvesen og andre aktører for industrivern kan dra nytte av. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at brannstasjonen med øvelseshus bygges innenfor en total 
låneramme på 150 millioner kroner for brannstasjon og 7,5 millioner kroner for øvelseshus. 
Øvelseshuset vil være selvfinansierende. 

 
 
 
 
 
 

Lillehammer, 13.03.2020 
 
 
Tord Buer Olsen Geir Fevang              Ole Rolstad 
Kommunedirektør Kommunalsjef          Økonomisjef 

 
 
 
 
 


