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SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR NY BRANNSTASJON 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Forslag til reguleringsplan for ny brannstasjon med plankart datert 20.01.20, 
bestemmelser datert 02.03.20 og planbeskrivelse datert 17.02.20, godkjennes.  

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12. 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 20.01.20. 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 02.03.20. 
3. Planbeskrivelse, datert 17.02.20.. 
4. ROS-analyse, datert 05.07.19. 
5. Overvannsnotat, datert 07.02.20. 

 

Sammendrag 

Reguleringsplan for ny brannstasjon fremmes som kommunal plan fra tjenesteområdet 
Eiendom med Plan og prosjekt AS/WSP som konsulent. Planens hovedformål er å legge til 
rette for bygging av ny brannstasjon for Lillehammer kommune. Prosjektet skal i tillegg 
inneholde lokaler for feiervesenet. Området som ikke skal benyttes til brannstasjon blir 
regulert til kombinert formål næring og tjenesteyting.  

 

 

Bakgrunn 



I Lillehammer kommune sitt vedtatte styringsdokument for 2019-2022 er det i 
investeringsbudsjettet avsatt midler til ny brannstasjon. Med den bakgrunn er det besluttet å 
sette i gang en reguleringsplanprosess.  

Fakta 

Plangrunnlag 

I kommuneplanens arealdel 2011-2024 er området avsatt til kombinert formål bolig og 
næring, hvor det tillates blant annet tjenesteyting og bygninger for allmennyttige formål. 
Tiltaket er i sin helhet i tråd med planforslaget til kommunedelplan Lillehammer by – 
Byplanen 2020-2023(2030). Byplanen er ikke vedtatt, men ventes vedtatt første kvartal 
2020. Det har ikke kommet noen innspill eller innsigelser til det konkrete området, eller til 
konsekvensutredningen.  

Planprosess 

Lillehammer kommune ved TO Eiendom er forslagsstiller med Plan og prosjekt AS/WSP 
som konsulent. Det ble gjennomført oppstartsmøte 12.12.2018 og forslagsstiller varslet 
oppstart av planprosessen 12.02.2019. Ved varsel om oppstart kom det inn sju merknader.  

Planforslaget har vært på høring/offentlig ettersyn i perioden 25.09.2019 - 10.11.2019. I 
høringen kom det inn totalt fem merknader, disse er oppsummert og kommentert nedenfor.  

Beskrivelse av planforslaget 

Annen tjenesteyting - brannstasjon: 

Planen tilrettelegger for bygging av ny brannstasjon. I tillegg legger planen opp til et 
øvelsesbygg med tårn samt øvingsområde og parkeringsplasser. Prosjektet skal også 
inneholde arealer for feiervesenet. 

All adkomst for gående, syklende og kjørende vil være fra Industrigata, men det vil i tillegg 
bli etablert utrykningsutkjørsel direkte ut i rundkjøringen fv. 213/fv. 312. Det skal etableres 
to fortau/gangpassasjer inne på området. En fra adkomstvegen til planområdet (o_KV2) og 
en direkte fra Industrigata (o_KV1), sør for øvingsområdet.  

Planområdet ligger i transformasjonsområdet og i utforming av bygg skal det legges vekt på 
høy kvalitet i arkitektonisk utforming, detaljering og materialbruk. Ny høyde vil variere 
mellom høyder tilsvarende 2. og 3. etasjer i tillegg til sokkel. Tomten er svakt skrånende mot 
vest og deler av bebyggelsen planlegges med sokkeletasje. Her etableres parkering for 
kjøretøy og lagring av utstyr. På grunn av brannbilenes tyngde planlegges det ikke 
sokkeletasje under vognhallen.  

Hovedinngangen skal etableres i sokkeletasjen vendt mot Industrigata/adkomstveg. 
Vognhallen vil bli plassert mot Gudbrandsdalsvegen og vil strekke seg over to etasjer. I 
bygget ellers er det avsatt arealer for gymsal, garderober og kantine, i tillegg til soverom for 
vakthavende brannkonstabler, kontorer, møterom osv.  

 

Fra Gudbrandsdalsvegen vil brannstasjonen framstå med to etasjer, med en inntrukken 3. 
etasje. Basert på dagens terreng vil brannstasjonen med maksimal kotehøyde på 214 moh. 



tilsvare en bygningshøyde på 20 meter. Tekniske installasjoner kan maksimalt være 2,5 
meter høyere, på maksimalt 15% av takflaten.  

Både brannstasjonen og feiervesenet vil ha behov for parkeringsplasser og lagring av utstyr. 
Utstyret og bilene vil bli plassert i vognhall og parkeringskjeller. For ansatte og besøkende er 
det lagt opp til 24 parkeringsplasser over bakken i tillegg til to HC-plasser ved 
hovedinngangen. Ved store hendelser vil også øvingsområdet benyttes til parkering. Det skal 
etableres ladestasjon for minimum 5 el-biler. Skal også etableres overbygd sykkelparkering 
ved hovedinngangen for min. 10 sykler og min. 8 sykler i parkeringskjeller, med tilrettelagt 
lademuligheter.  

Næring og tjenesteyting: 

Området er i dag regulert til industri. I forslaget til ny kommunedelplan er området avsatt til 
offentlig eller privat tjenesteyting og næring. Formålet i planforslaget er i tråd med forslaget 
til ny kommunedelplan (byplan). Det er ikke ønskelig med arbeidsplassintensive 
virksomheter på grunn av områdets beliggenhet. Planen legger til rette for høy arealutnytting. 
Med en maksimal gesimshøyde på kote 203 moh. Vil det tilsvare en bygningshøyde på 12 
meter. 

 

Endringer etter høring: 

- Arealet i formålet «Næring/Tjenesteyting» har blitt større, og området for «Annen 
tjenesteyting - Brannstasjon» er dermed blitt mindre.  

- Formålet «Annen veggrunn» har blitt trukket inntil byggegrensen langs Industrigata. 
- Antallet adkomster inn til ny brannstasjon er redusert til en. 
- I utomhusplanen er det tilføyd at den også skal vise utomhus møblering og 

gangsoner. 
- Tilføyd en rekkefølgebestemmelse for bom og nødvendig varslingsutstyr ift. 

utrykningsutkjøringen.  
- For øvrige rekkefølgebestemmelser er intensjonene de samme, men har ny ordlyd.   
- Hovedinngangen skal være vendt mot adkomsten til området, det vil si mot 

Industrigata  
- Lagt inn krav til sykkelparkering innendørs.  
- Arealer for lagring og parkering i N/T skal skjermes med bygninger, tak, gjerder eller 

beplantning.  
 

Merknader ved høring 

Bane Nor (BN), datert 15.10.19 

Brannstasjonen er foreslått plassert 200 meter fra Dovrebanen, med kort kjøreavstand til 
planskilt kryssing av banen. BN anser dette som positivt, og har ingen merknader til 
planforslaget. 

Kommentar: 

Tatt til etterretning 



 

NVE, datert 20.09.19 

NVE gir ingen konkrete merknader til selve planen.  

Kommentar: 

Tatt til etterretning 

 

Oppland Fylkeskommune (OFK), datert, 08.11.19 

Mener det er viktig at brannstasjonen fremstår som et forbilde og setter en standard for 
utviklingen av Bydel Nord. En brannstasjon er et viktig offentlig bygg som bør tilstrebes høy 
kvalitet i arkitektonisk utforming. For å få plass til utkjøring-/manøvreringssone for 
brannbilene henvender ikke bygget seg visuelt til Gudbrandsdalsvegen og dette er i strid med 
retningslinjen for de omkringliggende områdene i bydelen. OFK mener det mangler 
beskrivelse og vurdering av alternative måter å utforme bygget på. Det oppfordres å vurdere 
dette sett i sammenheng med øvrig utvikling av bydel nord. Finnes det ingen andre alternativ 
kan det være et forslag å markere byggelinjen ut mot Gudbrandsdalsvegen med en trerekke, 
dette bør i tilfelle legges inn som bestemmelser. Bør også se på plassering av 
hovedinngangen ift. adkomstsonen. 

Tomteutnyttelse er lav ift. den sentrale beliggenheten og kravet til tomteutnyttelse i de 
omkringliggende områdene. Det burde stilles større krav om ansattparkering i 
parkeringskjeller, iht. Byplanen. OFK vil oppfordre kommunen å gå foran som et godt 
eksempel og følger opp kravene i byplanen.  

Utomhusplan bør utarbeides i sammenheng med overvannsplan for å få best mulig 
blå/grønne-løsninger innenfor arealet og minst mulig overvann på ledningsnettet.  

Av hensyn til barn og unges interesser er det tenkt på gode løsninger for trafikksikker 
adkomst til brannstasjonen for myke trafikanter og kravene til universell utforming, dette blir 
ivaretatt på en god måte utomhus.  

Det er ikke gitt bestemmelser til kvalitet og opparbeidelse av arealene utomhus som er 
skissert i illustrasjonsplanen. Det bør innarbeides minimumskrav til anlegget. Også utomhus-
møblering bør inngå i dette offentlige anlegget. Utomhusanlegget bør være ferdigstilt senest 
½ år etter brannstasjonen er tatt i bruk.   

Kommentar: 

Brannstasjonen har funksjonskrav som gjør det utfordrende å oppfylle alle intensjonene i 
mulighetsstudie for Bydel Nord. Manøvreringsareal for brannbiler og direkte 
utrykningsutkjøring i rundkjøringen er retningsgivende for plassering av brannstasjonen. 
Endelig plassering av bygningene fastsettes i byggesaken. Å plante en trerekke mellom 
Gudbrandsdalsvegen og brannstasjonen vil ikke være en hensiktsmessig løsning. Selv om 
bilister i Gudbrandsdalsvegen skal varsles med nødvendig varsling vil likevel effekten av 
blålys være viktig. Å plante trær vil hindre bilistens visuelle kontakt med kjøretøy i utrykning. 



Plassering av hovedinngangen blir fulgt opp i bestemmelsene, denne skal henvende seg mot 
adkomsten til området.  

Planområdet kan ha en maksimal tomteutnyttelse på BYA 70%. Det legges opp til parkering 
i parkeringskjeller og i bestemmelsene stilles det krav til maksimalt 24 parkeringsplasser 
utendørs. Ift. illustrasjonsplanen som er retningsgivende for hvordan parkering skal løses er 
arealer for utendørsparkering og øvelsesområder redusert etter høring.  

Arealer for grøntområde skal også benyttes som fordrøyende arealer for overvann. 
Kommunens krav til påslipp på overvannsnettet blir ivaretatt.  

Hvordan utomhus møblering etableres skal vises i utomhusplanen, men det anses ikke 
hensiktsmessig å stille rekkefølgebestemmelser til dette.  

 

Fylkesmannen i Innlandet (FMI), datert 11.11.19 

Viser til merknad ved oppstart og til problemstillinger som vanskeliggjør høy arealutnytting, 
med bakgrunn i at det skal bygges brannstasjon. Areal er en begrenset ressurs og 
fylkesmannen anbefaler kommunen å sikre en høyere arealutnytting i plankart og 
bestemmelser. FMI ber kommunen å se spesielt på; 

- Plassering av bygg, iht. illustrasjonsplanen ligger bygget midt på tomten med mye 
manøvreringsareal og parkering rundt.  

- Øvelsesområde og området ned mot Industrigata, er det riktig å prioritere 
øvelsesområder på sentrale arealer? 

- Adkomstløsning, mye areal går bort til internveier. 
Det fremheves som ved oppstart av planarbeidet, viktig at kommunen må gå foran med et 
godt eksempel. Dette gjelder å sikre gode funksjoner samtidig som en løser behovet på et så 
begrenset areal som mulig.  

Kommentar: 

Planen åpner for høy arealutnytting, med maksimalt 70% BYA. Illustrasjonsplanen er ikke 
juridisk bindende og konkret plassering av bygningsmassen skjer i byggesaken. I ny 
illustrasjonsplan er arealer til øvelsesområdet og interne veger blitt redusert. 
Manøvreringsareal ved vognhallen og behov for direkte utkjøring i rundkjøringen ved 
utrykning er retningsgivende for plassering av bygningen. Etter høring er det en adkomstveg 
inn på området for brannstasjon, noe som har gitt mulighet for å utvide området for 
næring/tjenesteyting. Også veg inne på området langs fv. 213 har blitt fjernet etter høring. 
Dagens øvelsesområder ved Roverudmyra miljøpark er langt ifra brannstasjonen og gir 
utfordringer ift. beredskap. Med bakgrunn i dette er det viktig at øvingsområdet er plassert i 
umiddelbar nærhet til brannstasjonen og på sentralt areal.   

 

 

 

Statens vegvesen (SVV), datert 15.11.19 



Det har vært møter mellom utbygger og Statens vegvesen for å avklare direkte utkjøring i 
rundkjøringen. Ut ifra en samlet vurdering er dette akseptert som en løsning. Dette betinger 
gode siktforhold, derfor bør det stilles rekkefølgekrav til at bom og varslingsutstyr skal være 
etablert før utkjørselen tas i bruk og brukstillatelse gis. Avkjørselspila i plankartet viser feil 
retning og må endres. 

SVV ber om at det for siktlinjer settes krav om maks høyde på 0,5 meter for vegetasjon 
innenfor frisiktområde. Det må også tegnes inn frisiktsoner for utrykningskjøretøyene som 
skal ut i rundkjøringen. Eksisterende adkomst fra Industrigata stenges, dette må fremgå av 
kart/bestemmelser. 

Parkeringsplasser er plassert innenfor byggegrensen, dette aksepteres ikke. Må ses på en 
annen plassering for disse parkeringsplassene. Ber om at det stilles krav til sykkel-
parkeringsplasser innendørs i kjeller for ansatte.  

Det er ikke satt av eget areal for syklister utenfor kjørebanen og legges derfor opp til blandet 
trafikk langs Industrigata. SVV mener at det må legges til rette for syklister utenfor 
kjørebanen. Bør reguleres inn sykkelveg med fortau med anbefalte bredder på 3 meter pluss 
2 meter, samt avstand mellom kjørebane og sykkelveg. Tidligere utredninger legger opp til 
en bydel med klimavennlige løsninger og dette er et område med mange arbeidsplasser. 
Derfor er det viktig å legge til rette for syklende og gående.  

Gående og syklende ser ut til å være godt ivaretatt inne på området ved at det er planlagt 
flere gangveger, men det er store avstander for gående. Hovedinngangen er plassert opp mot 
rundkjøringen, og i forhold til adkomsten til området virker dette lite funksjonelt og fører til 
lange avstander inne på området. SVV har forståelse for at det er viktig for brannstasjonen å 
fremstå som et signalbygg mot rundkjøringen, men poengterer viktigheten med 
funksjonalitet.  

Kommentar: 

Det stilles rekkefølgekrav til at bom og varslingsutstyr skal være etablert før det gis 
brukstillatelse og utkjørselen tas i bruk. Avkjørselspila er satt i riktig retning. Siktlinjer med 
maksimal høyde på 0,5 meter blir ivaretatt gjennom bestemmelser til «Sikringssoner – 
frisikt». Påførte frisiktsoner skal være iht. spesifikasjonene. Eksisterende adkomst til N/T i 
Industrigata er fulgt opp med stengseltegn i plankartet og i bestemmelsene. 

Parkeringsplasser og bebyggelse vist i illustrasjonsplanen som er innenfor byggegrensene er 
flyttet. Det stilles krav til sykkelparkering i parkeringskjeller.   

Kommunedirektøren ser det ikke hensiktsmessig å regulere inn sykkelveg med fortau i dette 
planarbeidet. For en slik løsning må hele Industrigata ses under ett og reguleres i sin helhet. 
Areal for en slik fremtidig løsning blir ivaretatt gjennom byggegrensen og med at 
arealformålet N/T er trukket tilbake til byggegrensen. Plassering av hovedinngangen følges 
opp gjennom bestemmelsene, denne skal være vendt mot adkomsten til området.  

 

 

Vurdering  



Kommunedirektøren mener planforslaget er av tilfredsstillende kvalitet for sluttbehandling. 
Etter høring har det i tillegg til endringer av planmaterialet som følger av innkomne 
merknader gitt andre økonomisk føringer som har ført til ytterligere endringer. Under følger 
en vurdering av sentrale tema i planforslaget. Det vises for øvrig til planbeskrivelse, 
bestemmelser og plankart.    

Utnyttingsgrad, byggehøyde og estetikk 

Planen tilrettelegger for en tomteutnyttelse på maksimalt 70% BYA og minimum 18% BYA. 
Det er funksjonskrav som manøvreringsareal og direkte utryknings-utkjøring i rundkjøringen 
for brannstasjonen som er retningsgivende for utnyttelse av tomta. I tillegg har 
brannstasjonen behov for areal knyttet til øvelsesområder og parkering, som ikke regnes inn i 
grad av utnytting. Planen legger opp til en mulig fremtidig tomteutnyttelse som tilsier at   
brannstasjonen med arealer kan videreutvikles. For plassering av bygningsmassen skal det i 
byggesøknaden redegjøres for hvordan tomten kan utvikles videre. Etter høring har arealet 
for formål brannstasjon blitt redusert, og arealet for formålet næring/tjenesteyting har dermed 
økt.  

Bestemmelsene ivaretar at det skal vektlegges høy kvalitet i arkitektonisk utforming, 
detaljering og materialbruk. Etasjehøydene må tilpasses funksjonene i bygget og vil i deler 
av brannstasjonen være høyere enn vanlig etasjehøyde. Gudbrandsdalsvegen ligger omtrent 
to meter høyere enn manøvreringsarealet foran vognhallen, slik at bebyggelsen vil ikke 
oppleves ruvende. Mot Gudbrandsdalsvegen vil bygget fremstå med to etasjer og en 
inntrukket.  

 

Trafikkløsninger, adkomst og parkering 

Planområdet ligger sentralt ved innfart til Lillehammer fra nord. Plasseringen av 
brannstasjonen er hensiktsmessig med tanke på god adkomst til overordna vegsystem ved 
utrykning. Brannstasjonen vil få en utrykningsutkjøring direkte i rundkjøringen ved fv. 
213/fv.2522. Denne løsningen er vurdert og godkjent av Statens vegvesen. Dette er en god 
løsning ved utrykning og det poengteres at utkjøringen skal kun benyttes ved utrykning. 
Hovedadkomst til området er via Industrigata. 

Planforslaget legger opp til parkeringsplasser for bil og sykkel i overkant at de krav som 
ligger i forslaget til ny Byplan. Mye av parkeringsbehov løses i parkeringskjeller, men det vil 
være behov for noe overflate-parkering i tillegg. Det tillates inntil 24 parkeringsplasser på 
bakkenivå. Øvelsesområdet vil også kunne benyttes til parkering, men kun i nødsituasjoner 
ved store hendelser.  

I høringen ble det påpekt at plassering av hovedinngangen ikke var funksjonell. I 
bestemmelsene følges dette opp med at hovedinngangen skal være vendt mot adkomsten til 
området, retning Industrigata. Dette vil være mer funksjonelt for besøkende som kommer til 
brannstasjonen. Gangpassasjer/fortau innenfor planområdet og til hovedinngangen skal 
opparbeides med universell utforming. Det er vurdert etablering av nytt krysningspunkt for 
gående/syklende mellom rundkjøring ved Smestadmoen og Smestadvegen, over 
Gudbrandsdalsvegen. Tilbakemeldinger fra Statens vegvesen er at dette ikke er aktuelt, på 
grunn av vegens funksjon.  



Statens vegvesen kommenterer i sin merknad ved høring/offentlig ettersyn at gangveg langs 
Industrigata bør reguleres med område for både gående og syklende. Dette anses ikke som 
hensiktsmessig gjennom regulering av området for brannstasjon. En gang- og sykkelveg 
langs Industrigata må ses under ett og reguleres som en helhet, men det settes av tilstrekkelig 
areal for en slik løsning.  

Energi og miljø  

Bærekraftige løsninger skal redegjøres for og valgene skal begrunnes gjennom et 
klimaregnskap. Generelt vil de endrede føringene også resultere i et prosjekt hvor bruk av tre 
vil gå ned og massiv tre ikke vil bli benyttet i den grad som var tenkt. I tillegg har 
bygningens areal blitt redusert, noe som har resultert i at Sivilforsvaret ikke får plass i den 
nye brannstasjonen.   

Overvannsplanen er kvalitetssikret, og overvann skal håndteres iht. forslag til ny 
kommuneplan. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.  

 

Konklusjon 

Kommunedirektøren vurderer at planmaterialet er av tilfredsstillende kvalitet, og anbefaler at 
planen godkjennes.  

 
Lillehammer,  12.03.2020. 
 
 
Tord Buer Olsen  Geir Fevang 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 
 
 
 
 


