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1. Bakgrunn 
Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny brannstasjon for Lillehammer 
kommune. Prosjektet skal, i tillegg til å inneholde en brannstasjon, også ha lokaler for feiervesenet. I 
Lillehammer kommune sitt vedtatte styringsdokument for 2019 – 2022 er det i 
investeringsbudsjettet avsatt midler til en ny brannstasjon. Med den bakgrunn er det besluttet å 
sette i gang en prosess med å bygge en ny brannstasjon.  
 
Krav om konsekvensutredning (KU) 
Det er vurdert behov for KU i forbindelse med planarbeidet, etter plan- og bygningsloven § 4-2 med 
tilhørende Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017. Lillehammer kommune konkluderte i 
oppstartsmøte med at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning av planforslaget. 
 
Oppland fylkeskommune uttalte i sitt innspill på varsel om oppstart, at tiltaket er underlagt krav om 
konsekvensutredning og planprogram. Fylkesmannen i Innlandet ba også om klargjøring av 
vurderinger som lå til grunn for at Lillehammer kommune anser det som unødvendig med 
konsekvensutredning. 
 
På bakgrunn av dette ble det sendt et notat til de to etatene, som klargjør vurderingen fra 
kommunen og forslagsstiller. I dette notatet er det konkludert med at behovet for KU burde vært 
begrunnet, enten i møtereferatet eller i varsel om oppstart.  
 
Plan og Prosjekt Arkitekter har, sammen med Lillehammer kommune, gått gjennom lista med 
egenskaper ved planen eller tiltaket som utløser konsekvensutredning. Det er i utgangspunktet ikke 
funnet egenskaper ved tiltaket som utløser KU.  

I forbindelse med regulering av området vil det bli utarbeidet en planbeskrivelse som beskriver 
planens antatte virkninger og en ROS-analyse som vurderer risiko- og sårbarhet for tiltaket.   

På bakgrunn i at utkjøring fra brannstasjonen er tenkt direkte ut i rundkjøring ser vi at tiltaket i 
ytterste konsekvens kan komme inn under punktet «risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer». 
Av hensyn til fremdrift i saken ønsker vi ikke forsinkelser, og har i samråd med Lillehammer 
kommune besluttet at trafikksikkerhet utredes som en forenklet konsekvensutredning. 
 
2. Planprosessen 
Oppstartsmøte 
Oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven §12-8 ble avholdt 12.12.18. Møtets hensikt var å avklare 
forutsetningene for igangsetting av planarbeidet. Lillehammer kommune og Plan og Prosjekt 
Arkitekter AS var representert på møtet. 
 
Varsel om oppstart 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider, samt i lokalavisen 
Gudbrandsdølen Dagningen 12.02.19 og i Byavisa 14.02.19. Det ble sendt ut varsel til berørte 
eiendommer og regionale myndigheter etter adresseliste fra Lillehammer kommune. Frist for 
uttalelser var satt til 10.03.19. 
 
Det kom inn sju merknader til varsel om oppstart. Merknader er oppsummert og kommentert i 
kapitlet «Innkomne innspill». 
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Behandling i kommunens planutvalg 
Forslag til reguleringsplan ble sendt til kommunens utvalg for plan og samfunnsutvikling for første 
gangs behandling. I sitt møte 29.08.19 vedtok utvalget å utsette saken, slik at man får vurdert 
kravene som settes til passivhus, plusshusstandard m.m.  
 
3.  Nasjonale, regionale og kommunale retningslinjer 
Nasjonale mål og retningslinjer 
Følgende nasjonale og regionale mål og retningslinjer kan komme til anvendelse i planarbeidet: 

- Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (Miljøverndepartementets T -1442). 
Angir krav til hvordan støyforhold skal behandles i ulike arealplaner. 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 
26.09.2014. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til 
et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og 
byutvikling. 

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, fastsatt 
28.09.18. Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig 
myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, 
samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

 
Regionale planer 
Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018–2021 
Planens hensikt er å skape et bedre plangrunnlag for videreutvikling av samfunnssikkerhet og 
beredskap i Oppland. Oversikten over risiko og sårbarhet i fylket, med forslag til tiltak, skal danne en 
felles plattform for å forebygge uønskede hendelser og styrke samordningen av det regionale 
arbeidet med samfunnssikkerhet. De to hovedtrendene klimaendringer og digitalisering går som en 
rød tråd gjennom alle risikoområdene i planen. 
 
Kommunale planer 
Kommuneplanens arealdel har vært under rullering parallelt med utarbeiding av planforslaget. Ved 
oppstart gjaldt følgende overordnet plan: 

- KDP for det sentrale byområdet – Byplan, 2006 
 
Kommunedelplan for Lillehammer by - Byplanen 2020-2023 (2030) ventes vedtatt første kvartal 
2020. Vi har likevel brukt den nye planen i utarbeidelsen av dette forslaget, jf. føringene fra 
Lillehammer kommune på oppstartsmøtet. 
 
Under avsnittet «forholdet til eksisterende planer» er det referert til planforslaget som nå er ute på 
annen gangs høring, og ikke gjeldende kommunedelplan. 
 
I tillegg har mulighetsstudie Byutvikling Nord, fra 2014, vært førende i hele planperioden. 
 
Relevant lovverk 
Plan- og bygningsloven (2008) 

Reguleringsplanen er utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. 
 
Naturmangfoldloven (2009) 
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Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. 

 
Lov om kulturminner – kulturminneloven (1978) 

Planarbeidet tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og 
kulturmiljøer. Planarbeidet skal avklare eventuelle konflikter med kulturminner og 
kulturmiljøer. 
 

Forhold til eksisterende planer 
Kommunedelplan, Byplanen 2019-2030 
I byplan for perioden 2020 – 2030 er området foreslått avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, 
framtidig. Tiltaket er således i samsvar med kommunedelplanen.   
 
Planområdet ligger utenfor det som er avsatt til gjennomføringssone H820_3 og H820_4 i forslag til 
byplan. Dette er soner med krav til felles planlegging, omforming og fornyelse. Planområdet ligger 
også utenfor næring- og handelsområder K1, K2 og K3. Bestemmelser fra byplanen er tatt inn i 
planforslaget så langt det passer. 
 
Planområde ligger innenfor hensynssone H390. Her er det krav om at det skal gjennomføres 
kartlegging av grunnforurensing i forbindelse med regulering. Dette ivaretas i arbeidet med ny 
brannstasjon. 
 
Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 
Området er i all hovedsak regulert til F/K/I (forretning, kontor og industri) i følgende 
reguleringsplaner:  

- Skurva – Smedstadmoen – Industrigata, vedtatt 2007 
- Sannheim – Bæla – Smedstad, vedtatt 1993 
- Industriområde Skurva – Bæla, vedtatt i 1965 

 

Figur 1: Oversikt over gjeldende regulering i området
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Nord mot null - mulighetsstudie bydel nord 
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser og legge til rette 
for en bærekraftig utvikling. Lillehammer kommune har et mål om å bidra i denne dugnaden med sin 
målsetting om å bli Norges første nullutslipps-kommune. Det er derfor gjennomført en 
mulighetsstudie, med hensikt å identifisere realismen i å planlegge for en klimanøytral bydel i 
Lillehammer.  
 
Studiet har munnet ut i en rapport - Nord mot null - mulighetsstudie bydel nord – og gjennom 
dette studiet er det gjennomført overordnede vurderinger basert på forliggende kunnskap om 
området og framskrivninger basert på anslag og tidligere utredninger for området. 
 
I kvalitetsprogrammet for bydel nord er det foreslått 123 utslippsreduserende tiltak innenfor seks 
ulike sektorer/tema. I tillegg til å beskrive kommunens handlingsrom på et mer overordnet nivå, gir 
rapporten anbefalinger om hvordan Lillehammer kommune konkret kan arbeide for en klimanøytral 
bydel innenfor følgende seks sektorer: 

 Ledelse og organisering - Anbefalinger knyttet til ulike muligheter til å fremme samhandling 
og engasjement. 

 Byplan og arkitektur - I Bydel Nord bør det legges vekt på bokvalitet og attraktivitet, hvor 
gode opplevelser, innbydende møtesteder og uterom sikres. Det legges vekt på lokale 
kvaliteter og tradisjoner og økt bruk av lokale ressurser. Temaet legger viktige premisser for 
fremtidig byutvikling og reduksjon av klimagassutslipp som gjenspeiles i de andre temaer. 

 Energi - Energieffektive bygninger og bruk av fornybare energikilder er viktige forhold å 
ivareta når man ønsker å redusere klimagassutslippene. I Bydel Nord legges det vekt på at 
prosjektene skal stimulere til bruk av fornybar energi, nytenkende energiløsninger, utnyttelse 
av lokale ressurser og naturgitte forutsetninger. 

 Bygg og materialbruk - I Bydel Nord skal det legges vekt på kvalitet og attraktivitet i 
bygningsmassen. Det er ønskelig at byggeprosesser ivaretar krav til lave klimagassutslipp, har 
høye miljøambisjoner og lavt energibehov.  

 Mobilitet - Hovedmålet bør være å både redusere transportbehovet og legge til rette for at 
gjenværende transport kan gjøres på en klimavennlig måte. 

 Avfall og gjenvinning - Avfallsforebygging, ombruk og gjenvinning kan bidra til å redusere 
energibruk og utslipp av klimagasser både i avfallssektoren og i andre sektorer. Det er også 
viktig at farlig avfall tas hånd om forsvarlig.  
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4. Eksisterende forhold – analyse av planområdet 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger ved 
innfarten til 
Lillehammer fra nord. 
Tomta har adresse 
Industrigata 29 og 
planområdet 
avgrenses av fylkesvei 
Gudbrandsdalsvegen 
(Fv 312) i nordøst og 
av Fv 213 i sør. I vest 
avgrenses 
planområdet av 
Industrigata. 
 
 
 
 
 
Arealbruk og eierforhold 
Planområdet omfattes av følgende eiendommer: Gnr/bnr 41/84, 41/98, 41/160, 41/144.  
Alle eies av Lillehammer kommune. I tillegg er tilliggende veiareal tatt med. Dette er deler av 
fylkesveiene Gudbrandsdalsvegen (Fv 312), Fv 213 og Industrigata (kommunal vei). 
 
 
Bebyggelse, estetikk og arkitektur  
Området bærer preg av å være et 
næringsområde, med store 
lagerbygg, vei- og 
parkeringsarealer. Tilsynelatende 
har estetikk vært lite vektlagt da 
planområdet ble utbygd. 
 
Sør for planområdet, på sørsida av 
Industrigata, er det et mindre 
boligområde.  
 
 
Naturverdier 
Området er preget av store asfaltflater. Ifølge Lillehammer kommunes kart som viser naturmangfold 
er det ingen forekomster i området.  
 
I naturbasen til Miljødirektoratet og i Artsdatabankens artskart er det heller ikke registrert 
verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige artsforekomster eller trekkveier i 
planområdet.  
 

Figur 2: Planområdets beliggenhet vist med rød påskrift

Figur 3: Et av lagerbyggene innenfor området
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Det er heller ikke registrert 
nasjonalt eller regionalt viktige  
kulturlandskap eller statlig sikrede 
friluftsområder.  
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er hverken vist registrerte 
kulturminner eller kulturmiljø på 
kommunens kart eller i 
Riksantikvarens database.  
 
Rekreasjon- og uteområder 
Det er ingen registreringer på 
kommunens kart som viser 
kartlagte friluftsområder, verdsatte friluftsområder, 
tur- og friluftsruter eller statlig 
sikrede friluftsområder i 
planområdet. Området er i dag et 
inngjerdet næringsområde og ikke 
tilgjengelig. 
 
Barn og unges interesser 
Området er i dag i all hovedsak 
bebygd med lagerareal og er gjerdet 
inn. Det er ikke tilgjengelig for barn 
og unge.  
 
Støyforhold 
Området er utsatt for trafikkstøy, jf. 
oversikt over støysoner på 
Lillehammer kommunes kart. 
Ytterkanten på planområdet ligger 
innenfor rød støysone (over 65 dB), 
mens den gule sonen (55-65 dB) 
strekker seg lengre inn på 
eiendommen. 
 
 
Infrastruktur (trafikkforhold) 
Planområdet har god atkomst, ved 
at det ligger mellom to av 
hovedårene inn og ut av byen. 
Dette gjør også området egnet for 
ny brannstasjon, da det ved 
utrykning er enkelt å komme seg ut 
på overordnet veisystem. 
 

Figur 4: Skråfoto fra nettsiden 1881

Figur 5: Støysoner rundt planområdet

Figur 6: Oversikt over trafikkulykker på tilliggende veinett
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FV 213 har en ÅDT på 7655, mens Gudbrandsdalsvegen sør for rundkjøringa har 7028. 
 
Det er registrert fem trafikkulykker i rundkjøringa ved ny brannstasjon.  
Tre av disse er beskrevet som «enslig kjøretøy kjørte utfor», mens to av ulykkene skyldes 
«Høyresving foran kjørende i samme retning». 
 
Grunnforhold, ras, flom og radon 
På karttjenesten til NVE er det ikke vist fareområder i eller i nær tilknytning til planområdet. I følge 
NGUs kart er det høy aktsomhetsgrad for radon i planområdet, mens dette ikke kommer fram på 
kommunens kart. Det henvises forøvrig til ROS-analysen, som ligger som vedlegg til planbeskrivelsen. 
 
Forurensing 
I kommunens oversikt over 
forurensing er stort sett hele 
området vist med 
grunnforurensing.  
 
Det skal foretas 
grunnundersøkelser forbindelse 
med at eksisterende bebyggelse 
rives og eventuelle forurensende 
masser skiftes ut. 
 
Det skal også utarbeides tiltak for å 
håndtere eventuell forurensing 
knyttet til brannstasjonens drift.  
 
I følge historisk bilde fra Maihaugen 
ser det ut som det har vært lagerområde i området. Store deler av det tidligere lagerarealet er nå 
veiareal. Det er ukjent om arealet allerede ble undersøkt i forbindelse med bygging av Fv 213.  
 
Teknisk infrastruktur 
I dag er det ikke egen overvannsledning innenfor planområde, men felles avløpsledning for overvann 
og spillvann. Anbefalt kapasitet er 200 mm tilførsel, og helst 300 mm avløp.  
 
Første halvår 2019 er det lagt ny overvannsledning vest for området, langs eksisterende gangvei. Det 
vil bli behov for overvannsledning fra den nye brannstasjonen, og man ser for seg å koble seg på den 
nye ledningen i nord.  
 
Planområdet ligger innenfor eksisterende konsesjonsområde for fjernvarme. 
 
  

Figur 7: Historisk bilde fra området, Foto: Maihaugen
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5. Planforslag 
 
Planens reguleringsformål og hovedgrep 
Hovedformålet med planen er å regulere ny brannstasjon. Innenfor området tillates nødvendig 
bebyggelse, i tillegg til parkeringsareal og øvingsarealer. I tillegg er tilliggende veiarealer tatt med for  
å ivareta trafikksikker atkomst. Et næringsområde (Industrigata 31) er også tatt med. 

 
Figur 8: Forslag til reguleringsplan. 

        
Planområdet 
Planområdet er omtrent 20,5 daa. Planområdet er vist på plankartet med linje for planens 
begrensning. Planen omfatter følgende formål og areal: 
 

Arealformål Areal 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 2.ledd nr.1) 

Næring og tjenesteyting (N/T - 1824) 3,5 daa 
Annen offentlig eller privat tjenesteyting (1169) - brannstasjon 11,4 daa 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 2.ledd nr.2) 
Vei (2010) 3 daa 
Fortau (2012) < 1 daa 
Annen veigrunn – grøntareal (2019) 2 daa 

Hensynssone (PBL § 12-6, jf. 11-8 bokstav a) 
Sikringssone - frisikt  
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Feltkoder og navn på veier i planområdet: 
Navn /veinummer Feltkode 
FV 213, Gudbrandsdalsvegen O_FV1 
FV 312 O_FV2 
Industrigata O_KV1 
Avkjøring fra Industrigata mot nord øst, og innkjøring til brannstasjon O_KV2 

 

Arealformål 
Brannstasjon 
Utforming av bebyggelse og anlegg 
Utforming av ny brannstasjon skjer parallelt med reguleringsplanarbeidet, og det er inngått kontrakt 
om samspillsentreprise. 
 
Lillehammer kommune ønsker at det skal være tydelig at bygget er en brannstasjon.  
 
Det skal legges vekt på høy kvalitet i den arkitektoniske utforming, detaljering og materialbruk. Dette 
ivaretas gjennom bestemmelsene. 
 
Ny brannstasjon vil ha behov for en bygningsmasse på ca. 4600 m2 BRA, bestående av følgende 
funksjoner: 

- Vognhall med garasjer, vaskehall, verksted, ren og uren sone samt lager for utryknings- og 
feiertjenesten og garasje. 

- Kontorer med arbeidsplasser, møterom, soverom, oppholdsrom og kjøkken. 
- Gymsal, trimrom og garderober.  
- Utenomhusarbeider, inklusive ny utkjøringsvei for utrykning. 

 
I tillegg skal det etableres øvelsesområde og bygges et øvelsesbygg med tårn sør for brannstasjonen. 
Dette øvelsesområdet, inklusive bebyggelsen, vil måtte tåle røff bruk, med både utvendig 
spyling/vann, innendørs røyklegging mv. Området skal være ryddig og ordentlig, men på grunn av 
bruken stilles det her ikke samme krav til høy kvalitet i den arkitektoniske utforming som for selve 
brannstasjonen. All den tid arealet ligger innenfor et transformasjonsområde, skal estetikk likevel 
vurderes for dette området. 
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Figur 9: Skisse av framtidig brannstasjon (JAF arkitektur AS). 

Ny bebyggelse vil variere mellom høyder tilsvarende 2 og 3 etasjer, i tillegg til sokkeletasje. 
Etasjehøyden må tilpasses funksjonene i bygget og vil i deler av anlegget være høyere enn vanlig 
etasjehøyde. For eksempel vognhallen vil ha en etasjehøyde på omtrent 8 meter, mens arealer for 
kontorer vil ha en etasjehøyde på 3 meter.  
 
Tomten er svakt skrånende mot vest, og deler av bebyggelsen planlegges med sokkeletasje. Her 
etableres parkering for utstyr og biler, teknisk rom, areal for feierne, samt lager og garderober. 
Under vognhallen er det ikke planlagt sokkeletasje, på grunn av brannbilenes tyngde. 
 
Hovedinngangen planlegges i sokkeletasje mot adkomsten til området. Vognhallen vil strekke seg 
over to etasjer mot øst. I bygget forøvrig er det avsatt arealer for gymsal, garderober og kantine, i 
tillegg til oppholdsrom og soverom for vakthavende brannkonstabler, kontorer, møterom mv. Også 
gymsal vil strekke seg over to plan.  
 
Gudbrandsdalsvegen går forbi det som blir framsiden på den planlagte brannstasjonen, med 
hovedinngang og utkjøring for brannbilene. Fra denne siden vil stasjonen framstå med to etasjer og 
med inntrukket 3. etasje. Sokkeletasje kommer på motsatt side. Vedlagte snitt viser at 
Gudbrandsdalsvegen ligger omtrent to meter høyere enn forplassen til brannstasjonen, slik at 
bebyggelsen ikke vil oppleves som ruvende. 
 
Maksimum og minimum utnyttelsesgrad og høyder er angitt i bestemmelsene. 
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Figur 10: Snitt som viser terreng og planlagt bebyggelse for ny brannstasjon. 

Bebyggelsens plassering på tomta 
Langs fylkesvei 312 (o_FV1) og 213 (o_FV2) er det i dag en byggegrense på 20 meter, mens den langs 
Industrigata (o_KV1) er 12,5 meter. Disse grensene videreføres i planforslaget, og bebyggelsen skal 
plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet. Anlegget skal utformes i samsvar med 
hovedlinjene i illustrasjonsplanen.  
 
Foran vognhallen vil det være behov for et ca. 25 meter bredt manøvreringsareal. Dette gir føringer 
for plassering av bygget. Også behov for manøvreringsareal til store biler er førende for utnyttelse av 
tomta. I tillegg til bebyggelse, parkering og areal for biloppstillingsplasser er det behov for et 
ubebygd og avskjermet øvingsområde. Dette skal være tilrettelagt for interne øvelser, som test av 
utstyr osv. Her vil det bygges et øvelsesbygg, med tårn. Øvingsbygget med tårn vil plasseres sør-vest 
på tomta.  
 
Det skal etableres fortau fra Industrigata langs o_KV2 og opp til brannstasjonstomta. Internt på 
tomta skal det sikres trygge ferdselslinjer for gående og syklende, herunder gangvei fra Industrigata 
og opp til brannstasjonen sør for øvelsesbygget. Brannstasjonen har en del besøk, både av 
barnehager, skoleklasser og voksne. Tydelige og trafikksikre ferdselsårer internt på området er derfor 
viktig, og skal ivaretas.  
 
Så langt det gjør det mulig skal også fortau langs øvelsesbygg og andre snarveier utformes etter 
prinsippene om universell utforming. 
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Figur 11: Illustrasjonsplan som viser planområdet. 

Parkering 
Brannstasjon, inkl. lokalisering av feiervesen, vil ha behov for både parkeringsplasser og lagring av 
utstyr. Dette søkes i størst mulig grad å løses i parkeringskjeller. Sokkeletasjen er utnyttet til 
parkeringskjeller i den grad det er praktisk mulig. Under vognhallen er det ikke lagt til rette for 
parkeringskjeller, da bilene er så tunge at dette ville bli både kostbart og kompliserte bygg- og 
understøttekonstruksjoner. 
 
Feierne vil få sine tjenestebiler plassert i parkeringskjeller. Feiere som kommer på jobb i privatbil, kan 
bytte egen bil med tjenestebil, slik at parkeringsplassene blir utnyttet også når feierne er ute på 
oppdrag. 
 
Brannvesenet har behov for parkeringsplasser for en del ansatte. Dette er estimert til ca. 15. I tillegg 
kommer parkering for besøkende. For brannstasjonens ansatte og besøkende er det lagt opp til 20 
parkeringsplasser over bakken, i tillegg til to HC-plasser ved hovedinngangen. 
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Dette parkeringsbehovet er ved normal-tilstand. Når det er store hendelser, slik at hele brannkorpset 
må rykke ut, kan både avsatt parkeringsareal og øvingsarealet benyttes. I slike situasjoner er de aller 
fleste avhengig av bil, og i slike situasjoner kan man ikke belage seg på sykkel eller offentlig 
kommunikasjon. 
 
Det skal legges til rette for ladestasjon for minimum 5 el-biler. Det skal også etableres overbygd 
sykkelparkering for minimum 10 sykler, med lademuligheter for en del av disse. 
 
 
Vei og atkomst  
Hovedatkomst til og fra området skjer via Industrigata. Ved utrykning vil utrykningskjøretøyer kjøre 
direkte ut fra stasjonen og inn i rundkjøringa mellom fv. 213 og 312.  
 
Eksisterende rundkjøring er ikke bygd i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det foreliggende 
planforslaget skal likevel ikke omfatte og endre regulering av eksisterende rundkjøring. Dette 
innebærer at det kan være vanskelig å vise hele geometrien for utkjørselen inn i eksisterende 
rundkjøring på plankartet. Dersom den regulerte rundkjøringen senere blir bygget, må utkjørselen 
flyttes og eventuelt tilpasses ny rundkjøring.  
 
I bestemmelsene er det derfor krav til at utkjørsel skal godkjennes av veieier før bygging, og at tillatt 
utkjørsel er midlertidig inntil rundkjøring eventuelt bygges om i tråd med gjeldende reguleringsplan. 
 
I dag er avkjørselen til o_KV2 fra Industrigata vid og utflytende. Det er krav i bestemmelsene om at 
denne skal strammes opp og gjøres med oversiktlig før ny brannstasjon kan tas i bruk. 
 
Renovasjon 
Det genereres ikke farlig avfall eller annet spesialavfall fra virksomheten til brannstasjonen eller 
feiervesenet. Det etableres derfor normal renovasjon, og da i form av nedgravde avfallsbrønner. 
Plassering og utforming skal vises i utomhusplan ved søknad om tiltak. 
 
Utnyttelsesgrad 
En brannstasjon vil kreve mye areal, blant annet på grunn av store brannbiler, som både trenger 
store parkeringsareal og mye manøvreringsareal. I tillegg er det behov for et større areal for øvelser, 
både inne og ute. Dette øvingsområdet vil både bestå av bebygd og ubebygd areal. Lillehammer 
brannvesen øver i dag ved Roverudmyra miljøpark. Dette er langt unna brannstasjonen og skaper 
utfordringer ved øvelse, blant annet på grunn av avstand til sykehuset og beredskap ved en eventuell 
utrykning dit. 
 
I gjeldende planer, og føringer fra Statens vegvesen tilsier en byggegrense på 20 meter til fylkesvei. 
Dette innebærer 20 meters byggegrense både mot nord (FV 312) og mot øst (FV 213). Det innebærer 
at nesten 4 daa ikke kan bebygges på grunn av byggegrenser mot kommunal vei og fylkesvei. 
 
Det meste av lager- og parkeringsbehovet er dekket i parkeringskjeller, slik at areal avsatt til 
parkering er begrenset.  
 
Punktene over gjør at området har en lavere utnyttelse enn ved mange andre utbygginger. Dette gir 
mulighet for utvidelse av brannstasjonen i framtiden dersom det blir nødvendig, eller det kan 
vurderes alternativ bruk på noe av området i framtiden. 
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Næring/tjenesteyting  
Området er regulert til industri i dag, mens det i forslag til kommuneplan er avsatt til offentlig eller 
privat tjenesteyting og næring. I foreliggende planforslag foreslås området regulert til næring og 
offentlig/privat tjenesteyting. På grunn av områdets beliggenhet er det ikke ønskelig med 
arbeidsplassintensive virksomheter. 
I tillegg åpner bestemmelsene for en høyere utnytting av tomta, som en oppfølging av 
kommuneplanens arealdel. 
 
Per i dag er det ingen konkrete planer for dette området. Endringer av dagens situasjon vil dermed 
behandles i byggesak, men i tråd med bestemmelser gitt i planforslaget. 
 
Samferdsel og infrastruktur 
Vei 
Veisystemet opprettholdes som i dag, med unntak av at brannstasjonen får direkte utkjøring i 
rundkjøringa i nordøst ved utrykning.  
 
Arealet som nå reguleres til brannstasjon har i dag to innkjøringer – en direkte fra Industrigata i sør, 
og en fra stikkveien nord i planområdet. Avkjøringen direkte fra Industrigata ligger nede i en dump og 
det er vurdert som lite hensiktsmessig å videreføre denne. 
 
Hovedatkomst til området næring/tjenesteyting videreføres også som i dag, med hovedatkomst fra 
stikkveien nord i planområdet, og én avkjøring nede i dumpa i Industrigata. Ved tiltak på 
eiendommen skal atkomst nede i dumpa i Industrigata stenges. 
 
Gang- og sykkelvei 
Det er i dag etablert gang- og sykkelvei på nordsiden av Gudbrandsdalsvegen, samt at det er fortau 
på nordsiden av Industrigata. For å ivareta trafikksikkerheten til og fra området planlegges det et 
fortau opp fra Industrigata og mot brannstasjonen (o_FT1). Trafikksikre ferdselslinjer fra fortauet og 
inn til hovedinngangen skal også sikres. I tillegg skal det legges til rette for en gangvei eller fortau fra 
Industrigata, ved øvelsesbygg og til hovedinngang for brannstasjonen. Ved detaljprosjektering skal 
denne søkes utformet etter prinsippene for universell utforming. 
 
Det planlegges ikke ytterligere gang- og sykkelveinett i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. 
Etablering av nytt krysningspunkt over fylkesvegen mellom rundkjøringa ved Smestadmoen (der det 
er krysningspunkt i dagen) og Smestadvegen (der det er en kulvert) er vurdert. Tilbakemeldinger fra 
Statens vegvesen er at dette ikke er aktuelt. 
 
Teknisk infrastruktur 
Planområdet ligger innenfor eksisterende konsesjonsområde for fjernvarme, så ny bebyggelse skal 
kobles til fjernvarme. 
 
Byplanen er førende for hvordan overvannet skal håndteres. Her heter det at overvann skal 
håndteres lokalt. Det skal ikke kobles på kommunalt ledningsnett eller føres til bekker og mindre 
vassdrag, ei heller ledes til dreneringssystem for offentlig vei eller fylkesvei uten godkjenning fra 
veieier. I alle nye reguleringsplaner skal det foreligge godkjent overvannsplan før reguleringsplanen 
kan godkjennes. Denne skal inneholde redegjørelse for hvordan overvann skal håndteres.  
 
Kommunen har blitt svært restriktiv med påkobling til overvannsnettet og belastning av vassdragene. 
I enkelte områder kan det være vanskelig å håndtere alt overvannet på egen eiendom. Det er da 
ingen vei utenom å tillate påkobling på overvannsnettet. Lillehammer kommune har uttalt at de 
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ønsker at vannet håndteres på egen eiendom, men man må være sikre på at det fungerer og er 
tilstrekkelig kapasitet på egen tomt. Store mengder vann på avveie ut i Industrigata er lite ønskelig.  
 
Lillehammer kommune har derfor åpnet for mulighet for tilkobling. Tilknytning til nettet er kun en 
ekstra sikkerhet for å kunne håndtere store vannmengder, og ikke ment som en primær løsning. 
Plan for overvannshåndtering viser at det etableres et system for fordrøyning på tomta. Dette kan 
være i form av regnbed, blågrønne tak mv. Målet er at alt overvann skal håndteres lokalt, men det er 
likevel gitt en åpning for at noe kan føres til kommunal overvannsledning.  Det er satt krav i 
bestemmelsene til at påslipp av overvann til kommunens nett for overvann ikke skal overstige 5 
l/sek.  
 
Forurensing 
Tiltaket skal ikke medføre forurensning til grunnen. Etter riving av eksisterende bygningsmasse skal 
det foretas grunnundersøkelser og eventuelle forurensende masser skal skiftes ut.  
 
Brannstasjonen skal ikke ha slik aktivitet at den kan medføre fare for forurensing. Likevel etableres 
oljeutskiller, for å ivareta sikkerhet ved eventuelle uhell. Ut over dette skal det utarbeides tiltak for å 
håndtere forurensing knyttet til brannstasjonens drift.  
 
Krav til anleggsfasen 
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge 
søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, 
trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet skal være i henhold til anbefalte støygrenser som vist i kapittel 4 i T-1442. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer at nødvendige beskyttelsestiltak blir etablert før bygge- og 
anleggsarbeider igangsettes. 
 
Universell utforming 
Området skal planlegges i tråd med TEK 17 og gjeldende bestemmelser om universell utforming og 
tilgjengelighet for alle. Areal for publikum skal ha universell utforming, og det skal sikres trinnfri 
atkomst fra parkeringsplass til hovedinngang. Alle publikumsfunksjoner søkes plassert i første etasje. 
HC-parkering skal etableres nær hovedinngang. Alle etasjer skal være tilgjengelige via heis. 
 
Det kan være aktuelt at arealer forbeholdt brannmannskapene og med spesielle funksjonskrav, ikke 
får universell utforming. Forskriften åpner for dette, og det vil ikke kreve dispensasjon.  
 
Illustrasjonsplan 
Som vedlegg til reguleringsplanen er det utarbeidet en illustrasjonsplan, datert 13.02.20. Denne viser 
intensjonene bak utforming av området, men er ikke juridisk bindende.  
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6. Virkninger av planforslag 
 
Kulturminner og -miljø  
Med bakgrunn i kjente, eksisterende forhold anses planforslaget å ikke få vesentlige virkninger på 
forhold som kulturminner og -miljø. Dette ut ifra at det ikke er registreringer knyttet til disse 
interessene i området. 
 
Biologisk mangfold og naturressurser 
Vurdering etter naturmangfoldloven  
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører naturmangfoldet vurderes etter 
loven §§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen. 

Etter et søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart, samt i kommunens 
databaser, finner vi at tiltaket berører hverken utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller inngrepsfrie 
områder, heller ikke rødlista arter eller registrerte forekomster av naturtyper. Kravet til 
kunnskapsgrunnlag i forhold til tiltakets omfang er dermed oppfylt, jf. naturmangfoldloven § 8. 
Dermed vil ikke § 9 (føre-var prinsippet) gjøre seg gjeldende.  

Naturmangfoldloven § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Det planlagte prosjektet vurderes å få marginal 
påvirkning for den samlede belastningen for økosystemet. 

Naturmangfoldloven § 11 (kostnadene ved miljøforringelse) og § 12 (miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder) vil dermed ikke gjøre seg gjeldende i denne saken.  

Forslagsstiller vurderer tiltaket til å ha svært liten betydning for mangfoldet av naturtyper, økosystem 
eller arter, deres genetiske mangfold eller deres naturlige utbredelsesområde jf. naturmangfoldloven 
§§ 4 og 5. En samlet vurdering etter naturmangfoldloven tilsier at tiltaket kan gjennomføres. 
 
Folkehelse og barn og unges interesser  
Området er gjerdet inn i dag, og dermed ikke tilgjengelig. Det har derfor ingen verdi som 
rekreasjonsareal for befolkningen og er heller ikke viktig for barn og unges interesser. 
 
Etablering av brannstasjonen er ikke vesentlig for barn og unge i området, men brannstasjonen 
tilrettelegges for besøk. 
 
Teknisk infrastruktur  
Planforslaget antas ikke å få konsekvenser for teknisk infrastruktur. Området ligger innenfor 
konsesjonsområdet for fjernvarme, og knyttes på dette. Det er vurdert av Lillehammer kommune at 
vann- og avløpsnett, samt el-forsyning i nærheten, har kapasitet til utbyggingen. 
 
Overvann skal i utgangspunktet håndteres på egen eiendom. For å være sikre på at det fungerer har 
Lillehammer kommune gitt mulighet for tilkobling til overvannsledning i området.  Store mengder 
vann på avveie ut i Industrigata er lite ønskelig.  
 
Samfunn 
Dagens brannstasjon på Lillehammer har en bygningsmasse som er av eldre dato og tilfredsstiller ikke 
de krav og behov som i dag stilles til en moderne og fremtidsrettet brannstasjon. 

Ny brannstasjon vil gi en bedre og mer funksjonell brannstasjon både for ansatte og besøkende. 
Plasseringen sikrer en utkjøring som er mer trafikksikker enn det dagens brannstasjon har. I tillegg 
blir ny lokalisering nært overordnet veinett, og stasjonen får bedre tilgjengelighet ved utrykning. 
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Ny brannstasjon vil også være mer funksjonell for publikum. Publikumsområdene blir universelt 
utformet og utforming av besøksarealene blir mer moderne og tidsriktig. 
 
Stedets karakter, estetikk og 
arkitektonisk kvalitet 
Planforslaget gir en vesentlig 
endring av stedets karakter. 
Lillehammer kommune ønsker at 
det skal være tydelig at dette er en 
brannstasjon, for eksempel ved sin 
konstruksjon, lyssetting eller annet. 
Det vil derfor bidra til å heve 
områdets karakter. 
 
 
 
Trafikksikkerhet, parkering og transportproduksjon 
Temaet drøftes i et eget kapitel, og det vises til kapitel 7, konsekvensutredning. 
 
Grunnforhold og forurenset grunn  
Det er utarbeidet en 
miljøkartleggings- og 
saneringsbeskrivelse for 
bebyggelsen.  
 
Grunnen innenfor området vil bli 
undersøkt og nødvendige tiltak 
iverksatt som en del av arbeidet 
med å rive eksisterende 
bebyggelse. Dersom det er 
forurensing i grunnen, vil dette bli 
skiftet ut og erstattet med rene 
masser.  
 
I tillegg er det satt krav i bestemmelsene om miljøoppfølgingsprogram både for anleggs- og 
driftsfasen. 
 
Støy 
Støyforhold knyttet til etablering av brannstasjon på den aktuelle tomta er ikke vurdert. Området 
langs fylkesvei 312 og fylkesvei 213 ligger i dag i rød sone. Bebyggelsen planlegges med kontorer og 
soverom for vakthavende brannkonstabler er foreslått plassert på byggets vestside – vendt bort fra 
Gudbrandsdalsvegen. 
 
Selve brannstasjonen antas å ikke generere vesentlig støy som påvirker støysonene, med unntak av 
ved utrykning og bruk av sirener. Per i dag har Lillehammer brannvesen i snitt 1100 utrykninger per 
år, eller 3 utrykninger per dag. 
 
 
 

Figur 122: Bebyggelse som skal rives

Figur 13: Bebyggelse som skal rives
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Risiko og sårbarhet 
Det er laget en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), som identifiserer risiko for 
trafikkulykker mm. ROS-analysen følger planforslaget som eget vedlegg. Etter gjennomgang av 
sjekklisten for potensielle risiko- og sårbarhetsforhold er det identifisert følgende uønskede 
hendelser for videre skjematisk analyse: Ulykker knyttet til trafikkavvikling – omfatter både kjørende, 
syklende og gående. 
 
ROS-analysen konkluderer med følgende risikoreduserende tiltak: 

«Planforslaget legger opp til sikker avvikling av trafikken, både i normaltilstand og ved 
utrykning. Dette er beskrevet nærmere i planbeskrivelsen, under konsekvensutredning temaet 
«risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer», og da med vekt på trafikksikkerhet.» 

 
Planlagt gjennomføring 
Planlagt tidsplan innebærer at reguleringsplan for området vedtas i begynnelsen av 2020. 
 
Samspillsentreprenøren skal utføre alle nødvendige aktiviteter for å sikre igangsetting av 
detaljprosjektering og fysisk oppstart våren 2020.  Det tas sikte på at ny brannstasjon kan tas i bruk i 
siste halvår i 2021. 
 
Miljøoppfølging 
I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om miljøoppfølgingsplaner for både anleggsfasen og for 
driftsfasen. Planene bør etableres allerede i prosjekteringsfasen. 
 
Alle offentlige byggeprosjekter i kommunal sektor skal fra og med 2016 ha et klimaregnskap som 
viser prosjektets CO2-fotavtrykk, der livsløpsbetraktninger legges til grunn. Lillehammer kommune 
legger stor vekt på levetidskostnader (LCC). Samspillsentreprenøren skal i samarbeid med byggherren 
utarbeide relevante utredninger og beregninger i prosjektutviklingsfasen.  
 
Forholdet til overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med forslag til ny arealdel for Lillehammer kommune. På oppstartsmøte med 
kommunen ble det opplyst at det er denne som skulle legges til grunn for planarbeidet selv om den 
ikke var vedtatt på dette tidspunktet. 
 
Nord mot null - mulighetsstudie bydel nord 
Planene for ny brannstasjon i bydel nord vil søke å tilpasse seg intensjonene i mulighetsstudiet for 
bydel nord, og da særlig på følgende områder: 
 
Byplan og arkitektur 
Bebyggelsen skal ivareta ønsket om lave klimagassutslipp, høye miljøambisjoner og lavt energibehov. 
Dette inkluderer en intensjon om bruk av tre og kompakt bygging.  
 
I Bydel Nord skal det legges vekt på bokvalitet og attraktivitet, og sikre gode opplevelser, innbydende 
møtesteder og uterom, promotering av lokale kvaliteter. Brannstasjonen vil ikke gi uterom eller 
møtesteder for befolkningen, men bygningsmassen vil gi noe positivt til bydelen. Stasjonen vil også 
være tilgjengelig for besøkende. 
 
Energi 
Bebyggelsen skal kobles på fjernvarme og bygges iht. TEK 17. Planforslaget åpner også for at tak og 
fasader kan brukes aktivt, for eksempel med grønne tak mv. 
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Bygg og materialbruk 
Alle offentlige byggeprosjekter i kommunal sektor skal fra og med 2016 ha et klimaregnskap der 
livsløpsbetraktninger legges til grunn, jf. avsnitt om miljøoppfølging på foregående side. 
 
Mobilitet 
Av de foreslåtte grepene i mulighetsstudiet vil temaet mobilitet bli litt utfordrende for den nye 
brannstasjonen. Det skal legges til rette for god atkomst med buss, sykkel og til fots til stasjonen, 
men planforslaget oppfyller ikke intensjon om lav parkeringsdekning fra mulighetsstudiet. Mange 
parkeringsplasser innenfor området bryter med denne intensjonen. Dette skyldes i all hovedsak 
parkeringsbehov for biler når de ikke er i bruk (for eksempel brannbiler og biler og annet utstyr). 
Brannvesenet er også avhengig av å ha gode parkeringsmuligheter ved full utrykning. 
 
Planforslaget søker å bøte på dette ved å legge en del parkering under bakken. I tillegg legges det til 
rette for ladestasjoner, slik at elbiler kan benyttes i egnede situasjoner. Området skal også utformes 
med god gang- og sykkelbarhet. Dette skal oppfordre til gange og bruk av sykkel for besøkende og 
personell som ikke er i utrykning. 
 
Konsekvenser for kommunen 
Tiltaket er i kommunal regi, så kostnadene ved utbyggingen faller på kommunen. 
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7.  Konsekvensutredning 
I forkant av oppstartsmøte med Lillehammer kommune var det uklart om planarbeidet ville ende i en 
områdeplan eller reguleringsplan. Den ene eller andre plantypen ville gitt ulikt utfall mht. prosess. På 
oppstartsmøte ble det konkludert med at det ikke ble stilt krav til områderegulering. Man ble enig 
om å gjennomføre prosess med detaljert regulering, og uten konsekvensutredning.  
 
Vurdering av utredningsplikt 
Området er avsatt til offentlig tjenesteyting i forslag til kommuneplanens arealdel. Siden dette 
formålet kan innebære svært ulik bruk, er det ikke gjennomført en konsekvensutredning på 
kommuneplannivå for formål brannstasjon. Planarbeidet er derfor vurdert opp mot forskrift om 
konsekvensutredninger. 
 
Vurdering i forhold til vedlegg I 
Planarbeidet med ny brannstasjon er vurdert ut fra forskrift om konsekvensutredninger, og 
konkludert med at omfanget ikke er av en slik art at det faller inn under vedlegg I.  
 
Vurdering i forhold til vedlegg II 
For tiltak etter vedlegg II skal det utarbeides konsekvensutredning dersom tiltaket forventes å få 
«vesentlig virkning for miljø og samfunn».  I veilederen «Når skal tiltak i vedlegg II 
konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i forskrift om Konsekvensutredninger», er det listet opp 
egenskaper ved plan eller tiltak som utløser konsekvensutredning. Sammen med Lillehammer 
kommune er behovet for konsekvensutredning vurdert, og det er i utgangspunktet ikke funnet noen 
egenskaper ved tiltaket som utløser KU.  

I tillegg beskriver planbeskrivelsen planens antatte virkninger og det er utarbeidet en ROS-analyse 
som vurderer risiko- og sårbarhet for tiltaket.   

På bakgrunn i at utkjøring fra brannstasjonen er tenkt direkte ut i rundkjøring ser vi at tiltaket i 
ytterste konsekvens kan komme inn under punktet «risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer». 

Av hensyn til framdrift og kommentarer til varsel om oppstart, har vi valgt å gjennomføre en 
begrenset konsekvensutredning av temaet «risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer», og da 
med vekt på trafikksikkerhet. 0-alternativet/dagens situasjon er ikke inkludert i vurderingen. 
 
Konsekvensutredning - metode 
Det er gjennomført en forenklet konsekvensutredning for planforslaget. Tre begreper står sentralt 
når det gjelder vurdering og analyse av ikke prissatte konsekvenser; 
Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv.  
 
Omfang: Med omfang menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et 

definert tiltak. Omfang vurderes i forhold til referansesituasjonen (referansealternativet). 
 
Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og omfang. Konsekvensen er en 

vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et område. 
 
Verdi 
I utredningen er de ulike temaene gitt en verdi. Denne angir hvor stor eller liten verdi et område eller 
et miljø har innenfor valgt tema. Hensikten er å skille mellom verdifulle og mindre verdifulle 
områder. Verdivurderingen angis med liten (I), middels (II) og stor (III). 
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Omfang 
Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes. Det er en vurdering av hvilke 
endringer tiltaket antas å medføre og graden av denne endringen. Omfang angir om planlagt tiltak 
fører til at et miljø eller tema blir ødelagt, forringet, ingen endring eller forbedret. Omfang er rangert 
fra stor positiv (+++), middels positiv (++), liten positiv (+) til intet omfang (0), og liten negativ (-), 
middels negativ (--) og stor negativ (---). 
 
Konsekvens 
Konsekvensen for delområdet bestemmes ved å sammenholde delområdets verdi med omfanget av 
tiltaket. Ut fra dette er det gjort en vurdering av de samlede konsekvensene for foreslått ny bruk, 
sammenlignet med situasjonen i dag. Dette er vist med pil i en tabell. Det er også i teksten gjort en 
samlet vurdering og konklusjon. Konsekvensen er satt på en skala fra stor, negativ til stor positiv, 
men kan også være nøytral (anslått ingen konsekvens). 
 
Trafikksikkerhet 
Kjøretøy 
Det etableres utkjøring ved utrykning direkte i rundkjøring, men all annen trafikk til og fra området 
skjer via Industrigata. Det skal etableres bom for å hindre innkjøring fra rundkjøring. 
 
Utkjøring ved utrykning ut i rundkjøringa er oversiktlig og både bilførere på fylkesveiene og 
brannmannskapene vil ha god sikt. Utkjøringen er plassert nært brannstasjonen slik at 
utrykningskjøretøy har svært lav fart når de kjører ut i rundkjøringa. I tillegg vil utrykningskjøretøy 
kunne varsle trafikanter med bruk av lyd- og lyssirener. 
  
Det er gode erfaringer fra andre steder i landet, både med direkte utkjøring på E6 og fylkesveier. I 
Bodø og Sandefjord har de utrykning rett ut i rundkjøring. I følge veibasens oversikt over ulykker i 
nærheten til disse stasjonene, er det ikke registrert ulykker hvor brannbil har vært involvert. Det er 
heller ikke noe som tyder på økt ulykkesfrekvens som følge av bygging av brannstasjoner i disse 
byene. I Trondheim har de utrykning rett ut på E6. Også disse stasjonene har kun utkjøring ved 
utrykning, som er planlagt på Lillehammer. 
 
Et moment mot direkte utkjøring i rundkjøringen er trafikantenes reaksjonsmønster og atferd ved 
utrykning. Det er nærliggende å tro at trafikantene ikke vil reagere annerledes om et 
utrykningskjøretøy kommer på en av de eksisterende veiene i høy fart, enn om det kommer en 
brannbil i lav fart i den planlagte utkjøringen. 

Lang og oversiktlig strekning ved innkjøring til rundkjøring legger godt til rette for å imøtekomme 
fremtidig behov for varsling med skilt og varsellys. 

I dag har Gudbrandsdalsvegen sør for rundkjøringa en ÅDT på 7028, mens FV 213 har en ÅDT på 
7655. Som tidligere beskrevet er det registrert fem trafikkulykker i nærheten av planområdet. Dette 
er ulykker knyttet til utforkjøringer av enslige kjøretøy og høyresving foran kjørende i samme retning. 
Det er ikke registrert alvorlig ulykker på veinett i nærheten av planområdet. 
 
Når det gjelder innkjøring til 
planområdet fra Industrigata, så vil 
antall avkjøringer reduseres fra to 
til én.  
 

Figur 134: Eksisterende avkjøring som utgår.
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Den minst oversiktlige avkjøringen (lengst mot sør) vil utgå. Inntil endringer skjer på arealet regulert 
til næring/tjenesteyting vil kontorene her fortsatt kunne benytte avkjøringen. 
 
Avkjøringen som videreføres skal strammes opp i forhold til dagens situasjon. I tillegg etableres det 
fortau fra Industrigata og inn til brannstasjonen. 
 
Myke trafikanter 
Atkomst til området er i dag via 
Industrigata, hvor det er ensidig 
fortau på nord(øst)siden. 
 
Siden det hverken er gang- og 
sykkelvei langs FV 213 eller på 
østsiden av Gudbrandsdalsvegen 
vil det være noe kronglete å 
komme seg til området om man 
kommer langs gang- og sykkelveien 
langs Gudbrandsdalsvegen. Her vil 
enten undergang under 
Gudbrandsdalsvegen ved Vargstad 
og videre på turvei ned til 
Industrigata være et alternativ. Et annet alternativ er å følge Snekkerveien fra Gudbrandsdalsvegen 
til Industrigata.  
 
Atkomst innenfor planområdet til fots eller sykkel skal bedres gjennom at det opparbeides fortau 
opp fra Industrigata og til brannstasjonen. Trafikksikre ferdselslinjer fra fortauet og inn til 
hovedinngangen skal også sikres.  
 
Etablering av nytt krysningspunkt over fylkesvegen mellom rundkjøringa ved Smestadmoen (der det 
er krysningspunkt i dagen) og Smestadvegen (der det er en kulvert) er vurdert. Tilbakemeldinger fra 
Statens vegvesen er at dette ikke er aktuelt. 
 
Parkering 
Det er lagt opp til parkering over normen for bydelen. Behov for parkering er beskrevet under 
avsnittet Arealformål – parkering. I tillegg til parkering for etatenes kjøretøyer må brannmannskapet 
ha lett atkomst til brannstasjonen, forutsigbar og nødvendig parkering ved utrykning. 
 
Støy og transportproduksjon 
De nordøstligste og sørlige delene av planområdet ligger i dag i rød og gul støysone. Dette er knyttet 
til dagens trafikk langs FV 213 og 312.  
 
Med i gjennomsnitt 3 antall utrykninger per dag og 40 arbeidsplasser antas det at planlagt 
virksomhet ikke vil generere vesentlig mer trafikk til området. Ved utrykning vil sirener gi økt støy, 
men dette er av kort varighet.  
 
Bebyggelsen planlegges med kontorer og soverom for vakthavende brannkonstabler er foreslått 
plassert på byggets vestside – vendt bort fra Gudbrandsdalsvegen. 
 
Sammenstilling av konsekvenser 

Figur 145: Eksisterende inn- og utkjøring videreføres, men strammes 
opp.
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TEMA VERDI OMFANG BESKRIVELSE, 
KOMMENTARER 

Kjøretøy III ++ 

Myke trafikanter II ++ 

Parkeringsareal I - 

Trafikk og 
trafikksikkerhet 

Støy og transport I -/+ 

Se drøfting i 
avsnitt over. 

 
 
Samlet vurdering 
Planforslaget vil gi bedre forhold knyttet til inn- og utkjøring til området via Industrigata. Utkjøring 
direkte til rundkjøring antas å ikke få vesentlige negative virkninger, all den tid det er snakk om få 
utrykninger. For myke trafikanter vil det bli en mer trafikksikker atkomst internt i planområdet, ved 
at det etableres fortau og trygge, tydelige ganglinjer. 
 
På grunn av funksjonen til området som brannstasjon og base for feiere og sivilforsvaret er det behov 
for mye parkering. En del av lager- og parkeringsbehovet er dekket i parkeringskjeller. Både 
transportbehov og støyforhold antas uendret i forhold til dagens situasjon. 
 
Ny bebyggelse vil bidra positivt til området, gjennom økt arkitektonisk kvalitet. I tillegg vil dagens 
gjerder fjernes, slik at kontakt med omliggende områder etableres. 
 
Konklusjon 
Gjennomføring av reguleringsplan for ny brannstasjon er vurdert å gi liten til middels positiv 
konsekvens og anbefales. 
 

Stor positiv 
konsekvens 
 

Middels 
positiv 
konsekvens 
 

Liten 
positiv 
konsekvens 

Nøytral 
 

Liten 
negativ 
konsekvens 
 

Middels 
negativ 
konsekvens 
 

Stor negativ 
konsekvens 
 

 
 

 

8. Forslagsstillers vurdering 
Forslagstiller for reguleringsplan for ny brannstasjon anbefaler at det kan etableres ny brannstasjon 
på den aktuelle tomta. Brannstasjonen vil ha en sentral og hensiktsmessig beliggenhet. 

Hovedutfordringene i planarbeidet har i all hovedsak vært knyttet til avkjøringsproblematikk. 
Planforslaget legger opp til sikker avvikling av trafikken, både i normaltilstand og ved utrykning, og vi 
mener planforslaget har løst dette på en god måte. 
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9.  Innkomne innspill 
Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet 12.02.19. Frist for uttalelser var 10.03.19. 

Det kom inn sju merknader til varsel om oppstart. Merknader er oppsummert og kommentert i det 
følgende: 

 
Bane Nor (BN), 19.02.19 
Planområdet berører ikke jernbanens interesser og Bane Nor har ingen merknader til planarbeidet. 

 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 20.02.19 
NVE har en del generelle innspill til varsel om oppstart av planarbeid for ny brannstasjon. Disse er 
knyttet til: 

- flom, erosjon og skred, 
- vassdrag- og grunnvannstiltak, 
- energianlegg. 

I tillegg legger NVE med en liste over anbefalte verktøy og veiledere. 
 
Kommentar: Merknad fra NVE tas til orientering og hensynstas i saken. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 20.02.19: 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av mineralske 
ressurser eller masseuttak. DMF har derfor ingen merknader på dette stadiet. 
 
Kommentar: Merknad fra DMF tas til orientering. 
 
Eidsiva Nett AS, 08.02.19 
Eidsiva Nett AS har ingen spesielle kommentarer til planarbeidet, men ber om at 
utbygger tar kontakt med Eidsiva tidlig, for å avklare forsyning til den nye stasjonen. 
Videre har Eidsiva infrastruktur i bakken som forsyner dagens bygg og anmoder om det tas 
kontakt for å sørge for sikker frakobling og sikring av våre anlegg før riving av gammel bebyggelse 
starter. 
 
Kommentar: Merknad fra Eidsiva nett AS tas til orientering og hensynstas i saken. 
 
Statens vegvesen (SVV), 11.03.19  
Atkomst inn til området skal være fra Industrigata, og det er enighet om at utkjørsel for 
utrykning kan skje rett inn i rundkjøringen fv. 213/fv. 312. Forutsetningen for dette er at 
denne utkjørselen stenges med bom og kun skal være i bruk for utrykningskjøretøy på vei 
ut. Dette må nedfelles i bestemmelsene. 
 
Gjeldende reguleringsplan er ikke i samsvar med eksisterende rundkjøring. 
Reguleringsplanen der ny rundkjøring vises, skal ikke endres med dette planforslaget. Det 
betyr at det kan være vanskelig å vise hele geometrien for utkjørselen inn i eksisterende 
rundkjøring på plankartet. I så fall må det i bestemmelsene settes krav til at utkjørsel skal 
godkjennes av veieier før bygging. SVV ber også om å få tilsendt tegningene av denne før 
reguleringsplanen blir sendt på høring for å sikre at den kan bygges med tilfredsstillende 
geometri og siktlinjer. Frisiktsone må tegnes inn på plankartet. 
 
Dersom den regulerte rundkjøringen seinere blir bygget, må utkjørselen flyttes og eventuelt 
tilpasses ny rundkjøring. Det må gå fram av bestemmelsene at tillatt utkjørsel er midlertidig 
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inntil rundkjøring eventuelt bygges om i tråd med gjeldende reguleringsplan. 
Byggegrenser forutsettes minst som i gjeldende plan. 
 
Fra avkjørsel fra Industrigata bør det også vises fortau inn i området. Avkjørselen er i 
dag vid og utflytende, og bør strammes opp. Det må settes rekkefølgebestemmelser for å 
sikre at dette blir ivaretatt. Det må settes krav til sykkelparkering for ansatte. 
 
Kommentar: Merknad fra SVV hensynstas i saken. 
 
Oppland fylkeskommune, (OFK), 08.03.19  
Arealet for ny brannstasjon er avsatt til offentlig tjenesteyting i forslaget til ny Byplan. Det er ikke 
klart for OFK om tiltaket er konsekvensutredet i den forbindelse. Dersom det ikke er foretatt en 
konsekvensutredning av ny brannstasjon i forbindelse med Byplanen, forstår Oppland 
fylkeskommune forskriften slik, at tiltaket er underlagt krav om konsekvensutredning og 
planprogram. Fylkeskommunen ber om at dette klargjøres før planarbeidet videreføres.  
 
En brannstasjon er et viktig offentlig bygg der det bør tilstrebes høy kvalitet i arkitektonisk utforming, 
og OFK peker på av vurderinger knyttet til blant annet byggets utforming (høyder, fasader mm) og 
plassering på tomten må vurderes og illustreres i planforslaget. Utomhusplan bør ses i sammenheng 
med plan for overvannshåndtering med tanke på blågrønne-løsninger. 

Trafikker adkomst for myke trafikanter og universell utforming må tas hensyn til i planforslaget.  
Tiltakets konsekvenser knyttet til nærmiljøet må vurderes i planforslaget. Momenter som kan ha 
betydning for nærmiljøet og vi mener bør vurderes, er blant annet støy, trafikk og trafikksikkerhet.  
 
Kommentar:  
Oppland fylkeskommune forstår forskrift om konsekvensutredning slik, at tiltaket underlagt krav om 
konsekvensutredning og planprogram. Lillehammer kommune konkluderte i oppstartsmøte med at 
det ikke er nødvendig med konsekvensutredning av planforslaget. Det vises til avsnittet «Krav om 
konsekvensutredning (KU)» under kapitelet «bakgrunn» som svar på dette spørsmålet. 
 
Både estetikk og arkitektonisk utforming skal tillegges vekt, og i detaljprosjekteringen vil også plan 
for overvann ivareta disse behovene. Trafikksikkert skal ivaretas både innenfor og rundt planområdet 
og hensynet til universell utforming vil minimum følge dagens krav. 
 
Fylkesmannen i Oppland (FMO), 14.03.19  
Det går frem av oppstartsvarselet at planen verken vil være i tråd med overordna plan eller vedtatte 
reguleringsplaner i området. Planen er heller ikke i tråd med mulighetsstudie Byutvikling Nord fra 
2014. I forslaget til kommunedelplan Lillehammer by er området imidlertid foreslått til offentlig/privat 
tjenesteyting, og planen vil, når ny kommunedelplan er vedtatt, være i tråd med overordna plan.  
 
Planområdet er på nær 18 daa og det er viktig å sikre en høy arealutnytting. En høy arealutnytting her 
vil medføre at tiltaket faller inn under konsekvensutredningsforskriftens vedlegg I pkt. 25. Mindre tiltak 
omfattes av vedlegg II nr. 11j. For tiltak på vedlegg II lista viser FM til KU-forskriften og krav til 
begrunnelse for om tiltakene skal, eller ikke skal konsekvensutredes. I referat fra oppstartsmøtet med 
kommunen er konsekvensutredning omtalt. Omtalen her tyder på at en ikke har satt seg inn i 
konsekvensutredningsforskriften og de krav den stiller til begrunnelse. 
 
I byplanen fra 2006 er det et krav om felles planlegging for området. Fylkesmannen anbefaler at 
kommunen ser samlet på arealbruken innenfor området som nå er varslet oppstart for og videre 
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nordover langs Gudbrandsdalsvegen til og med området ved Landbruksvegen som det tidligere er 
varslet oppstart for. 
 
Fylkesmannen anbefaler også at mulighetsstudien for Byutvikling Nord legges til grunn for 
planarbeidet. Skal kommunen lykkes med fortetting og transformasjon er det viktig at kommunen er et 
forbilde. Fylkesmannen ber om at det settes krav til minimum 3 etasjer og at det bygges ut til en 
fastsatt byggelinje mot veien i tråd med føringer for byutvikling nord.  
 
Planområdet ligger nært bydelssenter for Nordre Ål og Fylkesmannen ser det som naturlig at nevnte 
område langs Gudbrandsdalsvegen også bør fortettes/transformeres med boliger. Utforming av 
brannstasjon bør derfor ses i sammenheng med områdene videre nordover langs 
Gudbrandsdalsvegen.  
 
Planområdet er som tidligere nevnt ca. 18 daa og dette synes svært stort for bare en brannstasjon. 
Fylkesmannen forutsetter at en økonomiserer med arealbruken også til dette formålet og at en sikrer 
en høy arealutnytting, både over og under bakken.  
 
Videre viser Fylkesmannen nasjonale og regionale interesser og ber om at disse blir ivaretatt i 
planforslaget. Ved høring av planforslag oppfordres det til at planen legges inn i kommunens 
plankartbase.  
 
Kommentar:  
Det vises til planbeskrivelsen som svar på Fylkesmannens kommentarer. 


