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1.  SAMMENDRAG 

Planforslaget tar for seg etablering av en ny brannstasjon i Oppdal sentrum. Dette omfatter å legge 
til rette for en brannstasjonsbygning med øvingsareal/oppstillingsplass og parkeringsareal, samt 
etablering av gang- og sykkelveg igjennom planområdet. Området var avsatt til idrettsanlegg og 
friområde i gjeldende kommuneplan, mens det i en eldre reguleringsplan  var regulert til offentlig 
formål og friområde. Oppstartsmøte ble holdt i august 2018 og i september ble det varslet oppstart. 
Totalt mottok man ti innspill til oppstarten. De innspillene med størst konsekvens for planarbeidet 
har vært innspillet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om flomfare og fra Oppdal E-verk 
om at det var ønskelig å regulere inn areal til en nettstasjon/trafo innenfor planområdet.   

2. PLANPROSESSEN 
 
Detaljreguleringsplanen er en del av arbeidet med å lokalisere en ny brannstasjon i Oppdal. Det har 
foregått et planarbeid med samme formål i Vikavegen, etter vedtak i kommunestyret 20.09.2017, sak 
17/86. Dette ble avsluttet som følge av kommunestyrets vedtak i sak 78/2018, 21.06.2018, og 
erstattet av gjeldende planarbeid i Klokksvingen;  
 

«Kommunestyret ber rådmannen om å avslutte reguleringsplanarbeidet for ny brannstasjon 
på arealet mellom Vikavegen og Ålma.  
Kommunestyret ber rådmannen om å gjenoppta arbeidet med å avklare utbygging av ny 
brannstasjon på arealene ved Sagtunet/Russervegen - i den såkalte "Klokkesvingen". 
Kommunestyret ber om at det igangsettes arbeid med utarbeidelse av ny reguleringsplan for 
å sikre nødvendig arealbruk for ny brannstasjon med utvidelsesmulighet for politi og andre 
aktuelle nødetater. 

 
I tillegg til nødvendige trafikksikkerhetstiltak med omlegging av gang- og sykkelvei til 
baksiden av ny brannstasjon, må det planlegges og gjennomføres tiltak for erstatning for 
barn og unge, jmfr. Rikspolitiske retningslinjer 5d. Dette omfatter:  
 

• Utbedring og utvidelse av ski- og turløype, med helhetlig og sammenhengende 
kort og lang runde.  

• Opprusting av hele løypa med grus, både for å kunne prepareres på tynt 
snødekke, og for å fungere som bærekraftig tursti sommertid.  

• Hogstarbeid for å sikre at snøfall legger seg i løypetraseen.  
• Løypenettet skiltes og merkes» 
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2.1 Planområdet 
Planområdet utgjør ca. 9 daa, og omfatter arealer mellom Inge Krokanns veg og Russervegen, i den 
såkalte Klokksvingen i Oppdal sentrum. Mot nord grenser planområdet til sentralidrettsanlegget. 
Illustrasjon som viser planens avgrensning er vist på neste side og på side 20.  

 

Planområdets plassering i Oppdal sentrum markert med rød sirkel (skjermbilde fra seeiendom.no)  
 

 

Planområdets avgrensing er markert med stiplet linje. 
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2.2 Oppstartsmøte  
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 ble planspørsmålet tatt opp i et møte med Oppdal 
kommune 28.08.18. I møtet ble rammer for planarbeidet drøfta og avklart. Se vedlagt referat.  
 
2.3 Kunngjøring av oppstart 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på kommunens hjemmeside, i avisa Opp den 20.09.18 og i 
avisa Opdalingen den 21.09.18. Det ble sendt brev/e-post med varsel om oppstart av planarbeidet til 
berørte grunneiere, naboer og sektormyndigheter datert 19.09.18. 

2.4 Høring og offentlig ettersyn 
Reguleringsplanen ble sendt på høring og offentlig ettersyn XX.XX.XX. Totalt kom det inn XX innspill.   

2.5 Vedtak av plan  
Planen ble vedtatt av kommunestyret den XX.XX.XX.   
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3. BAKGRUNN, PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

Planforslaget er utarbeidet av Plankontoret på vegne av Oppdal kommune. Hensikten med 
reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av ny brannstasjon med tilhørende trafikk-
/parkeringsløsning og utearealer. Planen skal samtidig avklare omlegging av ski- og turløype i 
området.  
 
3.1 Overordnede planer  

3.1.1 Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel for 2010-2021 tar spesifikt for seg sentralskoleanlegget og området 
rundt: 

«Området med skolene, kulturhuset, idrettsanleggene og Ålma må beholdes og videreutvikles 
som en viktig grønn lunge og rekreasjonsområde i hjertet av Oppdal sentrum. Dette er unikt 
for Oppdal 
og er av avgjørende betydning for sentrum som bo - og oppvekstområde. Her er det flere 
brukerinteresser som griper inn i hverandre, og nye er i ferd med å etableres. Det er derfor 
viktig å planlegge framtidig bruk av området som sikrer optimal sambruk og god 
tilgjengelighet for alle.» 

3.1.2 Kommuneplanens arealdel  
Kommuneplanen for Oppdal, vedtatt i 2015 har avsatt planområdet til friområde og idrettsanlegg. I 
bestemmelsene spesifiseres ikke bruken av disse arealformålene noe nærmere. Aktuelle 
bestemmelser er knyttet til byggegrenser, parkering og grønnstruktur. Mer om byggegrenser i 
kapittel 6.2.4 og 6.2.5 og parkering i kapittel 6.4.  
 
Områder med  grønnstruktur skal ha et grønt preg. Videre står det at «Trær og annen vegetasjon som 
etter kommunens skjønn er viktig for rekreasjon og lek eller naturmangfold skal tas vare på. Skjøtsel 
og pleie av grønnstruktur er tillatt. Friområdene skal forvaltes med hensyn til at allmennheten skal 
benytte seg av dem til friluftsliv og rekreasjon.»  
 
I tillegg er det tre retningslinjer som er aktuelle for reguleringsplanen:  

• Planer som berører barn og unge skal fremlegges for barnerepresentanten. 
Barnetråkkregistrering og uttalelser fra elevråd og ungdomsrådet skal benyttes som 
dokumentasjon i saker som angår barn og unge.  

• Hensyn til folkehelsen skal legges til grunn i all planlegging. Tiltak som beskytter mot 
risikofaktorer, motvirker sosiale helseforskjeller og som har en positiv virkning på folkehelsen 
skal vektlegges. I de tilfeller det ikke er mulig å unngå negative virkninger skal det 
gjennomføres avbøtende tiltak.  

• Avkjørsel fra kommunal veg skal ha en teknisk utførelse som tilfredsstiller gjeldende 
«Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg», 
og må godkjennes av kommunen.»  
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Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Oppdal. Omtrentlig planavgrensning markert i rødt. 
Lysegrønne områder (til venstre) er avsatt til friområde, det mørkegrønne feltet (til høyre) er avsatt til 
idrettsanlegg. På motsatt side av veiene (utenfor planområdet) er det avsatt areal til sentrumsformål 
(brunt) og bolig (gult). 

3.2 Reguleringsplaner 

Det foreligger en reguleringsplan fra 1983; Reguleringsplan sentrum – utvidelse mot vest, der 
planområdet er regulert til offentlig formål (rødt) og friluftsområde (lysegrønn). I 
Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum fra 2015 er det regulert inn fortau (rosa) og annen 
veggrunn – grøntareal (grågrønn), annen veggrunn – tekniske anlegg (mørk grå) og holdeplass (brunt) 
langs Russervegen.  
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Skillet mellom reguleringsplanen og områdereguleringa går langs den svarte stipla linja på nordsida 
av Inge Krokanns veg og oppover langs vestsida av Russervegen. De to planene er også de eneste som 
grenser direkte til planområdet. Omtrentlig planavgrensning er markert i hvitt.  

3.3 Temaplaner  

3.3.1 Sti- og løypeplan for Oppdal  
I Sti- og løypeplanen for Oppdal fra 2018 er stien langs Ålma beskrevet som en sentral turvei tilpasset 
rullestol og barnevogn, med mulighet for både fotturer, rullestol, og langrenn. Plasseringen i 
sentrum, med stor befolkningstetthet og umiddelbar nærhet til skoleområdet anses å være god med 
tanke på et lavterskeltilbud. Turveien fortsetter videre langs Ålma. 
 
Som en del av sti- og løypeplanen er det laget en tiltaksplan til konkrete ferdselsårer for 2018-2029. I 
denne kommer det å rydde, opparbeide og merke sti fra like øst for skytteranlegget til Vasslægja 
godt ut i forhold til måloppnåelse, kost-nytte og tidsaspekt. Deler av traseen vil bruke eksisterende 
tursti langs Ålma. 
 
 
 

Områderegulering Oppdal sentrum 
 

Reguleringsplan sentrum  - 
utvidelse mot vest 
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3.3.2 Arealbruksplan for sentralskoleanlegget  
I arealbruksplanen for sentralskoleanlegget fra 2015 ligger det inne et tiltak for å forbedre 
adkomsten til Lionsløpya (turveien langs Ålma). Selve stien er universelt utformet, men adkomsten til 
løypa fra Inge Krokanns veg er noe bratt. Det er foreslått ny adkomst like sørvest for eksisterende 
adkomst, se kartunder. For skiløypenettet planlegges det å fjerne det gamle lysanlegget som ikke 
lenger er i bruk, og skogrydding anses som nødvendig.  
 
 

 

Illustrasjon over viser tenkt flytting av adkomsten ved Inge Krokanns veg. Ny adkomst er skravert inn 
like sør for eksisterende adkomst. Illustrasjon fra Plankontoret, 2017.  
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3.3.3 Oppdal+  

 

Utsnitt av tenkt langsiktig utvikling av Oppdal sentrum i Oppdal+. Illustrasjon: Adept Architects og  
Various Architects.  
 
Oppdal+ er en visjon fra 2014 for sentrumsutvikling av Oppdal. Mye av fokuset retter seg derfor mot 
etablereringen av en sentrumsgate og etablereringen av en grønn forbindelse som kobler denne 
gaten og resten av sentrum til fritidsparken på motsatt side av Ålma. Et grep for sentrumsutviklingen 
er et hovedgrep for å redefinere Oppdal sentrum ved å forminske størrelsen på dagens sentrum, og 
åpne for en fortetting i de resterende delene av sentrum. Dette gjør at området sørøst for Inge 
Krokanns veg er tenkt å fylles med nye bygningskropper. I området rundt sentralidrettsanlegget er 
det lagt opp til en videreutvikling av løypenettet, der det er lagt opp løype/gang/-sykkelveg  rundt 
friidrettsanlegget og kunstgressbanen. Denne knytter seg igjen til det eksisterende løypenettet.  

3.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

3.4.1 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)  
Tar for seg hvordan staten, fylkeskommunene og kommunen skal stimulere og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. I tillegg er det retningslinjer for hvordan 
planlegging skal bidra til at samfunnet forberedes og tilpasses til klimaendringer.  
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3.4.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)  
Omhandler utbyggingsmønster og transportsystem. Tar blant annet for seg hvordan dette bør 
fremme utvikling av kompakte og bærekraftige byer og tettsteder, samt redusere behovet for 
transport. Planleggingen skal fremme god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling, samt 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse.  
 

3.4.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)  
Følger opp om FNs barnekonvensjon, og omhandler barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som barn og unge benytter seg 
av skal være sikret mot helsefarer. Tilsier at det skal skaffes fullverdig erstatning ved omdisponering 
av areal som er brukt eller egnet til lek.  
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4. PLANOMRÅDET 

4.1 Beliggenhet, omfang og adkomst 
Planområdet utgjør om lag 9 daa, ligger sentralt i Oppdal sentrum, og omfatter arealer mellom Inge 
Krokanns veg og Russervegen. En tur-/skiløype går igjennom planområdet og møter Inge Krokanns 
veg i sør. 
 
Planområdet omfatter del av eiendom gnr/bnr 284/58 i Oppdal.  
 

 

Illustrasjon som viser avgrensning av planområdet, mellom Inge Krokanns veg ved Sagtunet, 
Russervegen og Oppdal sentralidrettsanlegg.  
 
4.2 Dagens bruk og eksisterende infrastruktur  
Planområdet består pr. i dag i hovedsak av skogs- og naturområder, med opparbeidet turvei og 
skiløype. Den sørlige delen av planområdet er et utgangspunkt for løypenettet som går langs Ålma og 
i skogen mellom elva og idrettsanlegget. Disse blir mye brukt, selv om de ikke er vinterbrøytet. Den 
delen av løypa som går langs Ålma refereres til som Lionsløypa; her er det skiltet, satt opp 
gatebelysning, og opparbeidet sitteplasser og gapahuker. I deler av turveinettet blir det kjørt opp i 
underkant av 2 km med skiløyper på vinteren. Disse brukes av skoler i området og av alle 
aldersgrupper på ettermiddag, kveld og helg.  
 



 
15 

Like ved møtepunktet mellom løypenettverket og Inge Krokanns veg er det satt opp 
informasjonstavle om turområdet. Herifra går det en skiløype beint mot nordvest fra krysset. Denne 
delen av løypa er mer en tursti på sommerstid framfor en opparbeidet turvei da den er lite 
opparbeidet for sommerbruk.  
 
Det går også en sidegren som går sentralt igjennom planområdet, mot nordenden og Russervegen. 
Denne opparbeidde delen av løypa går gradvis over fra et jord- og steindekke til et gressdekke med 
slitasjepreg. Dette  sammenfaller med hvordan skogen blir gradvis åpnere og går over til å forsvinne 
til fordel for åpen gressmark. Overgangen mellom jord- og steindekket til gressdekket er tydelig i 
skjæringspunktet mellom friidrettsbanen og løypa. Lysmastene langs løypa skal fjernes, da de ikke 
lenger er i bruk. Ved idrettsanlegget står fortsatt det gamle stativet til klokka som ble brukt på 
friidrettsbanen. Derav navnet Klokksvingen.  
 

 

Ortofoto over planområdet fra 2014 (Norge i bilder). Omtrentlig planavgrensning markert i rødt.  
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4.3. Stedets karakter og struktur, og tilstøtende arealbruk 
Planområdet framstår i dag som i hovedsak ubebygd, med unntak av opparbeidet, gruset turvei som 
går igjennom den sørlige delen av planområdet, og deler av eksisterende skiløype. Friområdet 
strekker seg videre utenfor planområdet mot nordvest. Mot nord ligger et veletablert idrettsanlegg, 
mens det i hovedsak er veiareal og sentrumsfunksjoner mot sør og sørøst. Mot nordøst er det 
lokalisert et boligområde.    
 
Området mellom nye E6, Ola Setroms veg og Inge Krokanns veg er i dag preget av et 
rutenettmønster. Gatene har ikke en bymessig kvartalsstruktur, men kjennetegnes av bygninger med 
variert struktur og høyde med parkeringsareal og annet rundt. 

4.4  Landskap  
Romlig-estetisk sett ligger planområdet i bunnen av et skålformet storskala landskapsrom avgrenset 
av stedvis bratte fjell, med spesielt Blåøret, Sissihøa og Solhøyfjellet som avgrensede landformer. 
Disse fungerer også som orienteringspunkter. Landskapsrommet åpner seg mot vest og sør, men 
lukkes igjen av andre fjellformasjoner, som Storhornet, Gråhøa og Tythøa. Rommet er mest åpent 
mot nord, der den flate dalbunnen og de slake fjellsidene sammen skaper et åpent landskapsrom. 
Vegetasjonen i rommet varierer mellom snaufjell, bar- eller løvskog og dyrket mark. Her er et høyt 
innslag av barskog. Fra planområdet er utsynet begrenset som følge av skog og nærliggende 
bebyggelse.  
 
Planområdet ligger i dalbunnen, men har gode solforhold som følge av åpningen mot sørvest. 
Lokalklimatiske forhold som kjølig luft og elvetrekk kan oppleves, spesielt som følge av nærheten til 
Ålma. Området er ikke direkte vindutsatt, men kraftig sørlig vind er kjent for å sende kraftige 
vindkast ned mot sentrum. Denne «Våttåhaugvinden» har ved flere tilfeller gjort skade på faste og 
løse gjenstander i sentrumsområdet.  

4.5  Kulturminner og kulturmiljø  
Det arkeologiske minnet «Bjørndal med Gryting» ligger innenfor planområdet. Dette skulle være 
båtformede graver, men undersøkelser viser at det er naturlige terrengformasjoner. Derfor ble status 
endret til ikke fredet i 2017 (Kulturminnesøk). 
 
Det er ifølge uttalelsen fra Sametinget ikke registrert samiske kulturminner i planområdet. 
 
Ved sentralidrettsanlegget står stativet etter en klokke/måltavle, derav «Klokksvingen». Denne er 
ikke kulturminnefaglig vurdert, men kan anses som en del av idrettshistorien i Oppdal.  
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4.6  Naturverdier  
Planområdet består i hovedsak av barskog og lyng, med et høyt innslag av furutrær. Her er middels 
bonitet (Kilden, Skogbonitet kart (AR5)). Mot Inge Krokanns veg er det en liten opphøyning i 
terrenget med blandingsskog. I krysset mellom Inge Krokanns veg og Russervegen er det mer åpent, 
med et høyere innslag av bjørk. Det er ikke registrert rødlista eller prioriterte arter innenfor 
planområdet, men det er registrert skogflaggermus like utenfor planområdet. Alle flaggermus er 
fredet, men observasjonen tilsier ikke funn av bosted. Ved et slikt funn i anleggsperioden må 
fagkyndige kontaktes (Artsdatabanken og Naturbase).  

4.7  Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder  
Planområdet foregår i et friluftsområde som er kartlagt som svært viktig:  
 

«Dette er et sentrums- og bolignært friområde som er lett tilgjengelig og brukes av mange. 
Området er særlig attraktivt for barn og unge, og brukes bl.a. som en del av skolens 
uteområde med naturlekeplass, stier og skiløyper. Langs Ålma er det opparbeidet turveg med 
fiskeplass, gapahuk og grillplass som har universell utforming. Området har stier og veger 
som gir flere muligheter for rundturer.»  
(Kartlagte friluftslivsområder, Miljødirektoratet, 
https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00004635 ).  

 
 

 

Ålma friområde markert i grønt (skjermbilde fra Naturbase, Miljødirektoratet). 
 
Planområdet grenser til friidrettsanlegget som igjen inngår i et større kartlagt friluftsområde i 
naturbase. I Miljødirektoratets base er «Sentrumsskolenes uteområde med idrettshall og –baner 
regnet som et ganske utbygd men svært viktig friluftsområde med høy grad av tilrettelegging.  
 
 

https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00004635
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Området beskrives følgende:  
 

«Området utgjør sentrumsskolenes uteområde med grasbane, idrettsbane, kunstgrasbane, 
grusbaner og skatepark, og vinterstid er det her bane for skøyter. Her ligger Oppdal 
idrettshall, og inntil området ligger Oppdal kulturhus med bl.a. svømmehall og allsal/gymsal, 
og Oppdal treningssenter. Dette området grenser inntil Ålma friområde, og bruken av disse 
områdene henger tett sammen.»  
(Kartlagte friluftsområder, Miljødirektoratet https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00004653)  
 

 

Sentrumsskolenes uteområde med idrettshall og -baner markert i grønt (skjermbilde fra Naturbase, 
Miljødirektoratet).  
 
Som tidligere nevnt går det et omfattende løypenett i skogen mellom Ålma og sentralidrettsanlegget. 
Her er gruset turvei og skiløype, avhengig av årstid. Dagens løypenett sammenfaller i stor grad med 
illustrasjonen under. Tidligere har det gått en skiløypetrasé rundt sentralidrettsanlegget, og derfor 
også igjennom planområdet. Her finnes i tillegg små stier som er mulig dyretråkk, men også 
potensielt barnetråkk. Disse er ikke kartfestet.  
 

https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00004653
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Skiløype markert med blått, mens turløypa er markert med grått (fra Arealbruksplan for 
sentralskoleanlegget, Plankontoret, 2017).   
 

4.8  Landbruk  
Planområdet er ikke regulert eller avsatt til LNF-R-område i reguleringsplan eller kommuneplan, og 
området er heller ikke brukt til landbruksformål. Mesteparten av planområdet er bevokst med skog, 
så her er mulighet for en viss grad av skogbruk. 

4.9  Trafikkforhold  
Planområdet ligger ved Inge Krokanns veg og Russervegen. Inge Krokanns veg er en av de mer 
trafikkerte lokalvegene igjennom sentrum. Fartsgrensen her er satt til 40 km/t. Årsdøgntrafikken 
(ÅDT) er ikke kjent på noen av veiene. Krysset mellom Inge Krokanns veg og Russervegen er nylig 
flyttet, og planområdet avgrenses av den nye løsningen. 
 
For å komme seg fra boligfeltene i Øverkåsa og Kåsa til sentralskoleanlegget eller andre deler av 
sentrum må man krysse Ålma. Det er tre mulige brukryssinger for fotgjengere;  Inge Krokanns veg, 
Ola Setroms veg, og ei bru nede ved grusbanen. Fra boligfeltet i Øverkåsa kan man benytte seg av 
undergangen under E6. Herifra kan man gå over elva ved Ola Setroms veg. For å komme seg til 
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sentralskoleanlegget kan man herifra krysse veien i et lysregulert kryss og videre krysse Inge 
Krokanns veg via en fotgjengerovergang ved Sagtunet. Langs Russervegen går det fortau videre til 
sentralskoleanlegget. For deler av boligfeltet i Kåsa og videre langs Ola Setroms veg er det enklest å 
krysse elva ved Inge Krokanns veg. Skal man til sentralskoleanlegget kan man følge fortauet langs 
denne vegen og Russervegen frem til sentralskoleanlegget. Den nordligere delen av boligfeltet har 
kortest vei til sentralskoleanlegget via gangbrua nede ved grusbanen. Herifra kan man gå langs veien 
bort til Skulesvingen. Det foreligger planer om å etablere gang- og sykkelveg langs Ålma, mellom E6 
og Inge Krokanns veg. Som følge av dette vil antagelig mange av de, som går langs Ola Setroms veg 
benytte seg av Inge Krokanns veg i stedet.  

4.10  Barns interesser 
Planområdet er del av et sentrums- og skolenært friområde. Rekreasjonsverdien i løypenettet og 
friområdet er nærmere beskrevet i punkt 5.7. Like utenfor planområdet er det gjort observasjoner 
som tilsier at barn og/eller unge oppholder seg i området på fritiden. En enkel lekehytte-
konstruksjon er et av de tydeligste tegnene på dette. Bortsett fra det enkle stisystemet (ikke 
løypenettet) som potensielt kan være barnetråkk, er det ikke gjort andre spor etter lek eller aktivitet. 
Planområdet fungerer i hovedsak som en viktig ferdselsåre og skoleveg for barn og unge som går til 
og fra skoleområdet og sentralidrettsanlegget. Selv om det ikke er opparbeidet gruset vei rundt 
friidrettsanlegget er det observert tydelig tråkk i gresset rundt sørspissen av anlegget. Dette har en 
sammenheng med områdets sentrale plassering mellom sentralskoleanlegget og de store 
boligområdene sør for planområdet. Ved befaring ble det også observert post for orientering, noe 
som tilsier at området brukes også i undervisningssammenheng.  
 
Planområdet ligger tett inntil friidrettsbanen i sentralidrettsanlegget. Dette er en del av et større 
område som huser barneskole, ungdomsskole, videregående skole, friidrettsbane, kunstgressbane, 
idrettshall, grusbane, naturlekeplass, skatebane og sykkelløype. Disse delområdene er bundet 
sammen av gang-/sykkelveger og turveier. Dette større området brukes av alle aldersgrupper både 
dagtid, kveldstid og i helgene. Idrettsanlegget og deler av friområdet anses å være mye brukt av barn 
og unge til lek og annet. 

4.11  Universell tilgjengelighet  
Deler av løypenettet innenfor planområdet er universelt utformet, med tilrettelegging for rullestol og 
belysning. Adkomsten fra Inge Krokanns veg anses som problematisk. Bortsett fra dette er området 
preget av lite universell tilgjengelighet. 

4.12 Teknisk infrastruktur  
Det er lite teknisk infrastruktur innenfor planområdet. Her er som tidligere nevnt gatebelysning langs 
Lionsløypa og et eldre lysløypenett på langs av planområdet. Oppdal Everk har fiber- og jordkabel i 
området, se kart under.  
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Fiberkabel/OPI-kanal/trekkerør illustrert med grønn farge, og høyspent jordkabel illustrert med rød 
stiplet linje. (illustrasjon fra Oppdal Everk).  
 
I følge Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2025 for Oppdal kommune er det god kapasitet på det 
kommunale avløpsanlegget for Oppdal sentrum. Langs motsatt side av Russervegen går det en AF-
ledning (avløpsledning – felles) der spillvann og overflatevann går i samme rør. Denne går under 
Russervegen og ender/starter innenfor planområdet, i hjørnet inn mot krysset mellom Russervegen 
og Inge Krokanns veg. Dette systemet er av eldre dato og bør byttes ut.  
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Kart fra Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2025 for Oppdal kommune (Rambøll, 2017).  

4.13 Grunnforhold  
Planområdet ligger på et område bestående av breelvavsetninger, dvs. sorterte lag med forskjellig 
kornstørrelse (fra fin sand til stein og blokk) (http://geo.ngu.no/kart/losmasse/). 

4.14  Støyforhold og luftforurensing  
Mesteparten av støyen og luftforurensingen i planområdet stammer fra trafikken langs Inge 
Krokanns veg. Noe stammers også fra E6. Det er ikke foretatt støymålinger. Ellers er området utsatt 
for konsekvenser av annen aktivitet i sentrum. Det er ikke registrert noen særskilte 
forurensningskilder i nærheten.  
 
4.15 Bilder fra planområdet 
På de to neste sidene følger et utvalg av bilder fra planområdet.  
 
 
 
  

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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Skilt ved starten på Lionsløpya som er 
tilrettelagt for rullestol. Eldre merking av tursti. 

Informasjonsskilt for rundtturen langs Ålmstigen; Sentrumsløypa.  

Lysløypenettet er planlagt fjernet.  
Trolig en enkel lekehytte like utenfor  
planområdet.  
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Klokkestativet i Klokksvingen. 

Siste rest av turløpya før den går over til gress ved idrettsanlegget.  

Arbeidet med flyttinga av Russervegen.  Planområdet grenser til friidrettsanlegget.  

Friområdet planområdet ligger i er preget av 
skog og løypenett.  
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Reguleringsplanen består av et plankart med tilhørende bestemmelser som er juridisk bindende for 
arealbruken. Skisse av plankartet er vist under i kapittel 6.1, mens plankart i målestokk, 
planbestemmelser og ROS-analyse er vedlagt planforslaget.  
 
Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til 
rammer og retningslinjer som gjelder for området. Utredning av virkninger og ROS-analyse er basert 
på kjente databaser med kunnskapsgrunnlag for de aktuelle tema.  

5.1 Plankart 
Plankartet er framstilt digitalt i SOSI-standard (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) og på 
egen PDF i A3-format. Plankartet er vist i skissen under, men er ikke i målestokk. Tegnforklaringen er 
vist på neste side.  

 

Utsnitt av plankartet. Merk at dette er ikke i målestokk.  
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Utsnitt av tilhørende tegnforklaring til plankartet.  

5.2 Planlagt arealbruk og reguleringsformål 
Planforslaget legger opp til etablering av brannstasjon med tilhørende arealbruk. I tillegg tar planen 
for seg gang- og sykkelveg rundt området. Planen tar også for seg deler av allerede regulert 
trafikkareal. Tabellen under tar for seg hvilke formål området reguleres til. Disse beskrives nærmere i 
påfølgende underkapitler.  
 
Tabell over SOSI-koder, reguleringsformål og hensynssoner som inngår i planen, og  arealregnskap.  

Kode Reguleringsformål Areal m2 

 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
1160 Offentlig eller privat tjenesteyting - brannstasjon 3641,7 m2 
1590 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – nettstasjon/trafo 112,5 m2 
 2. SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR  
2012 Fortau 297,4 m2 
2015 Gang- og sykkelveg 596,5 m2 
2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg 101,1 m2 
2019 Annen veggrunn - grøntareal 825,7 m2 
2073 Kollektivholdeplass 90,2 m2 
 3. GRØNNSTRUKTUR  
3031 Turvei 644,5 m2 
3040 Friområde 2698,5 m2 

   
 HENSYNSSONER  
370 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)  - 
640 Frisiktsone - 
   
 SUM 9 008,4 m2 
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5.2.1 Bebyggelse og anlegg  

Offentlig eller privat tjenesteyting – brannstasjon – BOP 
Bygningen som skal huse brannstasjonen reguleres inn som offentlig eller privat tjenesteyting, 
herunder brannstasjon.  
 

 

 
Skisse av den planlagte brannstasjonsbygningens grunnplan. Det skilles mellom ren og uren (markert 
med gult) sone. I tillegg vil det være en etasje over garderobedelen. Skisse fra On arkitekter og 
ingeniører, datert september 2016.  

Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – nettstasjon/trafo – BAS 
Etter innspill fra Oppdal Everk reguleres det inn areal til en ny nettstasjon innenfor planområdet. 
Dette reguleres inn under formålet annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, herunder 
nettstasjon/trafo.  

5.2.2 Samferdsel og infrastruktur 

Fortau – o_SF1 og o_SF2 
Med utgangspunkt områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum reguleres det inn fortau langs 
Russervegen og delvis langs Inge Krokanns veg. Nytt av dette planforslaget er deler av fortau langs 
Inge Krokanns veg tas bort til fordel for oppstillingsplassen foran brannstasjonen. Dette fører til at 
fortauet stopper der den nye gang- og sykkelvegen kobles på, og at det stopper ved 
fotgjengerovergangen til Sagtunet (ved Russervegen). 

Gang- og sykkelveg – o_SGS 
Det legges opp til en løsning der man fører gang- og sykkelveg inn i planområdet, og rundt 
brannstasjonen (bygning med parkering). Denne gang- og sykkelvegen reguleres inn med en bredde 
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på 3,5 m etter Håndbok N100 fra Statens Vegvesen. Dette inkluderer grusskulder på 0,25 m på hver 
side av gang- og sykkelvegen. Gang- og sykkelvegen krysser eksisterende turvei, og går videre opp til 
fortauet langs Inge Krokanns veg.  

Annen veggrunn – tekniske anlegg – o_SVT 
Med utgangspunkt i områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum reguleres det inn annen veggrunn 
– tekniske anlegg langs Russervegen.  

Annen veggrunn - grøntareal – o_SVG1 - o_SVG4 
Det reguleres inn annen veggrunn – grøntareal langs Inge Krokanns veg og Russervegen. Dette følger 
områdeplanen for Oppdal sentrum. Nytt av dette planforslaget er deler av arealformålet langs deler 
av Inge Krokanns veg tas bort til fordel for oppstillingsplassen foran brannstasjonen. Formålet er også 
regulert langs gang- og sykkelvegen for å sikre arealer til skjæringer og fyllinger som er nødvendige 
for å få til en akseptabel stigning. Bredden er her 3 m på hver side, bortsett fra der det er regulert inn 
andre utbyggingsformål.  
 
Det er nødvendig med fyllinger og skjæringer for å få en akseptabel stigning i forhold til universell 
utforming. Kravet her er 5% stigning. Det er derfor satt av en del areal rundt gang- og sykkelveien der 
det er mulig å utføre dette. Planforslaget legger opp til at kote 540 blir fylt opp med masser slik at 
gang- og sykkelveien starter (fra Russervegen) på kote 541. Videre skjæres den inn i kote 542 og 543 
slik at nivået blir på kote 541.  

Kollektivholdeplass – o_SKH 
Med utgangspunkt i områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum reguleres det inn 
kollektivholdeplass langs Russervegen.  

5.2.3 Grønnstruktur  

Turvei – o_GT 
Eksisterende og planlagt turvei (med mulighet for skiløype på vinterstid) reguleres inn i deler av 
dagens friområde. Eksisterende adkomst fra Inge Krokanns vei fjernes, med ny adkomst fra gang- og 
sykkelvegen. Skiløypa som har gått igjennom planområdet flyttes og kobles på en trasé som går på 
langsiden av friidrettsbanen. Denne nye traseen følger kurvaturen til gang- og sykkelveien, med 5 m 
avstand. Det er 2 m avstand til annen veggrunn – grøntareal. Bredden på turveiene er satt til 5 m slik  
at det skal være mulig å både ha brøyta turvei og skiløype i traseen på vinterstid. Dette følger av 
departementets veileder for tilrettelegging av turveier, løyper og stier (2008) om ønskelig bredde på 
5-6 m.  

Friområde -  o_GF1 – o_GF5 
De sørligste delene av planområdet reguleres til friområde. Friområdet omfatter i hovedsak de 
delene av planområdet som det ikke planlegges tiltak i. Deler av skiløype som er tidligere planlagt å 
gå delvis igjennom område o_GF3, er ikke illustrert i plankartet da bestemmelsene åpner for et slikt 
tiltak.   
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5.2.4 Hensynssoner 

Faresone - Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) – H370_1 
Det er tegnet hensynssone rundt høyspent jordkabel. Avstanden er satt til 6 meter på hver side av 
kabelen. Dette er utfra i kommuneplanens arealdel, der det er bestemmelser om at «(b)yggegrensen 
fra strømførende jordkabel med spenning på 22 kilovolt og mer, skal være minimum 6 meter fra 
senterlinje ift. bebyggelse for opphold av personer».  
 
Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) – H370_2 
Avstanden mellom bygninger og nettstasjonen/trafoen kan ikke være under 5 meter etter kravene i § 
4-9 i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. Det er derfor tegnet inn en hensynssone på 5 meter 
rundt hele området for annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg - BAS. 

Sikringssone - Frisiktsone 
Planens eneste frisiktsone er lagt i friområdet, under faresonen for høyspenningsanlegg. 
Byggegrensen sikrer også frisiktsonen mellom Russervegen og Inge Krokanns veg. Frisiktsonen er lagt 
inn i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 – Veg- og gateutforming, og har tilhørende 
bestemmelser.  

5.2.5 Juridiske linjer og punkt 

Byggegrense  
Det er vist byggegrense på 15 m fra senterlinjen i Inge Krokanns veg og fra Russervegen. Dette er i 
henhold til vegloven, da veien er kommunal. Som følge av dette blir kravene til minst 3 m 
byggeavstand mot offentlige vann- og avløpsledninger også ivaretatt. 
 
For byggegrense mot høyspent jordkabel, se kapittel 6.2.4 Hensynssoner.  

Frisiktlinje 
Deler av planområdet blir berørt av frisiktlinjer ut fra brannstasjonen dersom denne plasseres på 
byggegrensen. Disse er også lagt utenfor planområdet for å illustrere deres utstrekning 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming  

5.3.1 Bebyggelsens høyde 
Planlagt brannstasjonsbygning har en grunnflate på ca. 900 m2. Det er lagt opp til to etasjer, med 
flatt tak fordelt over to sammensatte bygningskropper med ulike takhøyder. Øverste gesimshøyde på 
bygget er satt til ca. 9.5 m. Planen åpner for gesimshøyde opptil 11 m fra kote 541 moh. Den ene 
etasjen er delvis under bakkenivå, med størst terrengtilpasning mot sørvest.  
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Snitt som viser de to forskjellige taknivåene i planlagt brannstasjonsbygning. Illustrasjon fra On 
arkitekter og ingeniører, datert september 2016.   

5.4 Parkering 
I gjeldene kommuneplan er det satt krav om minimum 1 og maksimum 1,5 parkeringsplass for bil, og 
minimum 0,7 parkeringsplass for sykkel, per 100 m2 BRA. Dette må prosjekteres innenfor feltet for 
offentlig eller privat tjenesteyting Totalt er det 1680,4 BRA (om man inkluderer vognhallen), noe som 
tilsvarer minimum 17 parkeringsplasser for bil og 12 plasser for sykkel.  

5.5 Tilknytning til infrastruktur 
Det legges opp til tilknytning til offentlig vei, offentlig vann og avløp og til strømnett. Det utarbeides 
egen vann- og avløpsplan. Mer om tilkoblingen til offentlig vei i kapittel 6.7.1  

5.6 Trafikkløsning  
Som tidligere nevnt vil det bli kjøreadkomst fra Inge Krokanns veg. Den åpne løsningen fra 
oppstillingsplassen og øvingsarealet er 35 m lang. Her er det ikke lagt inn noe form for skille mellom 
vegen og adkomsten. Dette er fordi det skal være enkelt og gå raskt for utrykningskjøretøyene å 
komme seg ut fra stasjonen. Fortauet går frem til denne løsningen på begge sider.  

5.7 Planlagte offentlige anlegg 
Hele planområdet planlegges som offentlig anlegg. Tomtearealet er allerede i offentlig eie av 
kommunen. Her vil etableres offentlig brannstasjon og offentlige friområder, i tillegg til andre 
allmennyttige og offentlige formål som gang- og sykkelveg, fortau m.m.  
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6. VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

6.1 Overordnende planer 
Planforslaget er ikke i samsvar med overordna kommuneplan. Arealet regulert til offentlig eller privat 
tjenesteyting er innenfor areal avsatt til idrettsanlegg, og gang- og sykkelstien er regulert inn på areal 
avsatt til friområde og idrettsanlegg. Dette bryter dermed med overordna plan. Regulert friområde 
er innenfor areal avsatt til friområde, men også på areal avsatt til idrettsanlegg i kommuneplanen.  
 
Etter kommuneplanen er det ikke tillatt med tiltak i henhold til pbl § 20-1 bokstav a nærmere 
strandlinjen til en elv som Ålma enn 50 meter fra flate vist i kartbase N50. Deler av formålet avsatt til 
offentlig eller privat tjenesteyting er innenfor dette 50-metersbeltet, men utenfor satt byggegrense.   

6.2 Landskap og stedets karakter 
Realisering av planforslaget vil ikke ha merkbare konsekvenser i det større landskapsbildet på 
Oppdal. Generelt vil det være hensiktsmessig å plassere sentrumsfunksjoner innenfor 
sentrumsområdet, da dette blant annet er med på å forsterke tettstedskarakteren i området. For 
Oppdal sentrum vil konsekvensen av planforslaget være merkbar i sentrumsområdet, da det vil 
medføre reduksjon av det grønne preget i området ved sentralskoleanlegget. Denne reduksjonen av 
skogsområdet og grøntarealet vil være størst mellom Russervegen og gang- og sykkelvegen. De 
resterende delene av planområdet, mot Ålma, vil fremdeles være regulert til friområde og vil dermed 
ikke bli berørt av tiltak som følge av denne planen.  
 
Planlagt bygg har den ene etasjen delvis under bakkenivå, med størst terrengtilpasning mot sørvest. 
Dette, sammen med eksisterende vegetasjon, vil redusere den visuelle virkningen av tiltaket sett fra 
sørvest og Ålma. Det vil være svært synlig fra Inge Krokanns veg, Russervegen og fra 
friidrettsanlegget, både som følge av etasjehøyde og som følge av fjerning av vegetasjon.  
 

 

Forprosjekt på fasaden til brannstasjonen, sett fra nord/friidrettsanlegget. Illustrasjon fra On 
arkitekter og ingeniører, datert september 2016. 
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6.3 Byform og estetikk 
Oppdal sentrum består i dag av flere ulike strukturer. Området mellom Sunndalsvegen (Rv. 70), E6 og 
Ålma har et overordnet rutenettmønster. Gatene har derimot ikke en bymessig kvartalsstruktur. 
Dette har med at mange av bygningene er plassert slik at de omkranses av mye parkeringsareal. I 
tillegg er bygningstypologien  
 svært variert, med ulikt etasjetall og ulike former. Brannstasjonen plasseres slik at tiltaket fortsetter 
den overordnede rutenettmønstret på motsatt side av Inge Krokanns veg.  

6.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Planforslaget vil ikke ha virkning på kjente kulturminner. Tiltaket medfører at klokkestativet ved 
friidrettsbanen må fjernes eller flyttes, da det blir stående i/like ved gang- og sykkelveien.  

6.5 Naturmangfold og forholdet til kravene i kapittel II i Naturmangfoldloven 
De fem prinsippene for offentlig beslutningstaking etter naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurderte.  
 
§ 9, § 11 og § 12 er vurdert til å være oppfylte. Planforslaget anses ikke til å være i konflikt med noen 
av disse.   
§ 8 og § 10 er nærmere forklart under.  

• Naturmangfoldloven § 8 – Kunnskapsgrunnlaget 
Det foreligger ikke registreringer i naturebase eller artsdatabanken innenfor planområdet, men like 
utenfor er det registrert skogflaggermus. Det har ikke blitt gjennomført undersøkelser eller 
kartlegging av biologisk mangfold. Områdets plassering og bruk tilsier at det ikke er risiko for at det 
finnes uregistrerte naturtyper innenfor planområdet. Det er derimot usikkert hvorvidt det kan finnes 
uregistrerte sjeldne eller sårbare arter som vil bli påvirket av tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget anses 
likevel som godt nok for å vurdere konsekvensene av planforslaget. Som følge av dette kommer ikke 
føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 til anvendelse.   

 
Planområdet ligger nært Ålma i sør. Elva er ikke lakseførende som følge av en terskel nedstrøms fra 
planområdet.  

• Naturmangfoldloven § 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Etter naturmangfoldloven skal man vurdere påvirkningen på et økosystem ut fra den samlede 
belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  
 
Planforslaget medfører fragmentering av et større sammenhengende skogsområde. Planområdet er i 
dag påvirket av den umiddelbare nærheten til veiene i sentrum og til friidrettsanlegget. Deler av 
planområdet bærer som følge av dette preg av å være et restareal mellom de to veiene og 
idrettsanlegget. Å regulere om og bygge ned deler av skogsområdet vil medføre en habitatsreduksjon 
for flora og fauna.  
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Med unntak av videreutvikling av turløypene i skogsområdet er det ikke kjent at det planlegges andre 
tiltak i eller i nærheten av området som vil kunne medføre en større samlet belastning for 
økosystemet. Dette gjelder også for økosystemet langs og i Ålma.  
 
6.6 Rekreasjonsinteresser/-bruk 
Som konsekvens av planen vil deler av Ålma friområde bli bebygd med samfunnsfunksjoner. Dette 
gjelder areal som i dag er klemt mellom to veier og friidrettsanlegget. Konsekvensen på resten av 
friområdet anses derfor ikke til å være stor. Adkomsten til Ålmstigen og ski-/turløypene, samt deler 
av dette løypenettet er innenfor planområdet. Store deler av traseene vil forbli uendret, men 
planforslaget legger opp til flytting av adkomsten. Ny adkomst kobler seg til gang- og sykkelvegen. 
Deler av friområdet vil bli opprettholdt. Plassering av brannstasjonen gjør at eksisterende løypetrasé 
mot Russervegen må flyttes. Nødvendig areal til brannstasjonen gjør at det blir lite areal til overs 
mellom gang- og sykkelvegen og idrettsanlegget. Det foreslås derfor ikke ny skiløypetrasé ved siden 
av gang- og sykkelvegen. Dette gjør at skiløypa rundt friidrettsanlegget ikke lenger kan opprettholdes 
som skiløype. Lysmastene tilhørende dette anlegget er som tidligere nevnt planlagt fjernet i 
arealbruksplanen for sentralskoleanlegget.  
 
Planlagt fjerning av deler av vegetasjonsbeltet mellom friidrettsanlegget og Inge Krokanns veg vil 
gjøre friidrettsanlegget mer åpent mot sentrum. Planlagt bygningsmasse vil samtidig delvis stenge for 
mot samme vei. 
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Planen vil medføre noen endringer forhold til arealbruksplanen for sentralskoleanlegget. Adkomsten 
til løypenettet vil bli via gang- og sykkelveien som er illustrert i rosa farge. Dagens adkomst, sammen 
med deler av eksisterende løypenett og deler av planlagt skiløype fjernes som følge av planforslaget. 
Dette er illustrert med lys grå farge. Ny løypetrase/turvei er illustrert med mørk blå farge. Deler av 
tidligere planlagt skiløype reguleres ikke inn i reguleringsplanen da bestemmelsene åpner for enkel 
tilrettelegging av skiløyper i regulert friområde.  

6.7 Trafikkforhold 
Eksisterende fortau langs Russervegen opprettholdes. Deler av eksisterende fortau langs Inge 
Krokanns veg fjernes fra eksisterende fotgjengerovergang ved Klokksvingen frem til ny gang- og 
sykkelveg. Dette kan føre til at myke trafikanter som skal videre langs Inge Krokanns veg inn mot 
sentrumskjernen beveger seg ut i veien.  
Som en følge av dette legges det gang- og sykkelveg på baksiden av brannstasjonen. Denne gang- og 
sykkelvegen vil knytte seg opp mot den planlagte fotgjengerløsningen langs Ålma mellom Inge 
Krokanns veg og Ola Setroms veg (se kapittel 5.9). Den vil slik sett være attraktiv å bruke for flertallet 
som skal til sentralskoleanlegget (og kulturhuset).  
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6.8 Barn og unges interesser 
Skiløypa må som tidligere nevnt flyttes, samtidig som sentralidrettsanlegget vil bli mer eksponert for 
annen aktivitet i sentrum. Enkelte av de små stiene og tråkkene vil bli berørt av planforslaget. 
Planforslaget innebærer at ny trasé for turveien/skiløypa vil gå i nærheten av «lekehytta».  
Etableringen av gang- og sykkelveg vil være et viktig ledd i å sørge for at barn og unge har en trygg 
skolevei. Dette vil også bidra til en bedre opparbeidet ferdselsåre enn eksisterende sti igjennom 
delvis gjørmete terreng.  

6.9 Universell tilgjengelighet 
Bestemmelsene sikrer at fortauet og gang- og sykkelveien skal opparbeides med universell 
utforming.   

6.10 Jordressurser/landbruk 
Planforslaget vil ikke ha noen vesentlige virkninger for landbruk, men innebærer fjerning av skog som 
ikke er i aktiv drift. Deler av arealet vil ikke egne seg til land-/skogbruk ved gjennomføring av planen.  

6.11 Teknisk infrastruktur 
Planforslaget innebærer ikke at høyspent jordkabel eller fiberkabel må flyttes.  
 
Planforslaget legger ikke opp til oppgradering av eksisterende AF-ledning. Det legges opp til 
påkobling på eksisterende kommunalt vann og avløp, som har god kapasitet.  
 
Kapasiteten i overvannssystemet i sentrum er for liten ved store avrenningssituasjoner (Hovedplan 
avløp og vannmiljø 2017-2025, 2017). I tillegg vil fortetting og etablering av flere tette flater (tak, 
parkering, veg) bidra til å øke avrenningen. I sentrum er denne andelen av tette flater allerede stor. 
Planforslaget legger opp til en videre økning av slike tette flater.  
 
På regulert areal til nettstasjon vil det kunne plasseres trafo som kan betjene en eventuell utbygging 
av arealene på motsatt side av Russervegen. Brannstasjonen kan kobles på strømnettet via denne 
trafoen.  
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7. INNSPILL TIL PLANARBEIDET 

Tabellen under gir oversikt over merknader som har kommet inn til det utsendte oppstartsvarselet.  
 
Sammendrag innspill fra myndigheter/andre 
organer  

Forslagsstillers/Plankontorets 
kommentar  

 Sametinget, brev datert 20.09.18  
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk 
freda samiske kulturminner i det omsøkte området. 
Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige 
merknader til planforslaget på det nåværende tidspunktet.  
 
Minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. 
Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene og 
Sametinget foreslår følgende tekst når det gjelder dette:  
Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det under 
bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram 
gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses og melding sendes 
Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 
1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg 
formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.  
 
Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år 
er automatisk freda ifølge lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Mange av disse er 
fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. 
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda 
kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.  
 
Gjør oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder 
Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Trøndelag 
fylkeskommune. 
 

 
 
Tas til orientering.   
 
 
 
Det er ikke tatt inn bestemmelser om 
aktsomhetsplikten, da disse 
forholdene ivaretas av annen særlov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  
 

Statens vegvesen, brev datert 25.09.18  
Brannstasjonen er planlagt ved kommunalt vegnett. 
Nærmeste fylkesveg er fv. 6518. Uttaler seg som 
vegadministrasjon for riksveg på vegne av staten, som 
vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av 
fylkeskommunen eller som sektoransvarlig på 
vegne av staten. 
 
Ser at forslaget innebærer at gang-/sykkelveg planlegges 
omlagt slik at en ikke blander gående/syklende inn i 

 
 Tas til orientering 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Vurderinger om 
beliggenhet for gang- og sykkelveg er 
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trafikkareal foran brannstasjonen eller parkeringsareal. 
Dette 
oppfattes i utgangspunktet positivt og det forutsettes at 
det er gjort vurderinger om at beliggenheten for planlagt 
sykkelveg er slik at den vil være naturlig å benytte for et 
flertall av 
brukergruppene, og ikke en omveg som blir lite benyttet. 
 
 
Har ingen øvrige merknader til varsel om oppstart. 
 
 
 

beskrevet i kapittel 7.7 (Virkninger av 
planforslaget – trafikkforhold). Dette 
bør sees i sammenheng med kapittel 
5.9 (Beskrivelse av planområdet - 
Trafikkforhold).  
 
 
 
Tas til orientering.  

Fylkeskommunen i Trøndelag, brev datert 01.10.18 
Virkningen planen vil ha for friluftslivet og for 
idrettsanlegget må beskrives.  
 
Kulturminner eldre tid - automatisk fredete kulturminner 
Innenfor deler av planområdet er det registrert en 
lokalitet i den nasjonale kulturminnedatabasen 
Askeladden, med idnummer 46719. Lokaliteten er et 
avkreftet kulturminne. Vurderer dermed at det er liten 
risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete 
kulturminner. 
 
Ut trafikksikkerhet er eksisterende gang- og sykkelvei 
foreslått flyttet til område mellom planlagt brannstasjon 
og eksisterende idrettsanlegg. Når det gjelder forholdet til 
fylkesveg 6518 og til trafikksikkerhetshensyn, viser 
Fylkeskommunen til uttalelsen fra Statens vegvesen datert 
25.09.2018. 
 
Så langt har ikke Fylkeskommunen andre merknader til 
igangsatte planarbeid. 
 

 
Tas til etterretning. Virkninger for 
friluftslivet og idrettsanlegget er 
beskrevet.  
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  

Oppdal Everk, epost datert 04.10.18 
Oppdal Everk ber om at det blir regulert inn en plass for en 
nettstasjon (trafokiosk) i planen. Behovet for en 
nettstasjon vet de ikke noe om ennå. Det vil være 
avhengig av effektbehovet for brannstasjonen. De anser 
det som bedre å få regulert inn en plass nå, enn å komme i 
ettertid.  
 
Everket har en høyspent jordkabel innenfor planområdet, 
men den ligger ikke i det området som skal bebygges med 
veier og bygg. Kart over denne kabelen kan tilsendes hvis 

 
Det avsettes areal til nettstasjon i 
planen.  
 
 
 
 
 
Tilsendt kart viser at det er en 
fiberkabel (ikke høyspenning) i 
hjørnet av planområdet mellom Inge 
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ønskelig. 
 
 
I forbindelse med flytting av krysset Russervegen – Inge 
Krokanns veg, blir det frigjort areal på andre siden av 
Russervegen. Dette arealet er vel tiltenkt et leilighetsbygg. 
En ny nettstasjon på området til brannstasjonen, kan 
forsyne begge disse tomtene med strøm. De kan bidra 
med plassering av nettstasjonen. 
 

Krokanns veg og Russervegen /ny 
trasé.  
 
Tas til orientering.  

Mattilsynet, brev datert 08.10.2018 
 
Vurdering 
Mottatte varsel synes ikke å komme i  konflikt med 
eksisterende drikkevannsinteresser.  
 
Mattilsynet har følgende planfaglig råd til igangsatt 
planarbeid:  
Ved tilkobling til offentlig drikkevannsforsyning er det 
viktig at dette gjøres i samråd med vannverkseier, Oppdal 
kommune.  
Ledningenes kapasitet i område må være tilstrekkelig 
dimensjonert for å takle forventet vannforbruk ved 
brannstasjonen for å unngå undertrykk på ledningsnettet. 
  

 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
Tas til orientering.  

Fylkesmannen i Trøndelag, epost datert 15.10.18  
 
Landbruk: 
Planområdet ligger sentralt i Oppdal sentrum. 
Fylkesmannen forventer med bakgrunn i dette at det 
legges opp til en effektiv arealbruk – formålet tatt i 
betraktning. I denne sammenhengen er 
parkeringsdekningen sentral, og det bør særlig vurderes 
maksimumskrav til bakkeparkeringen. En god 
arealutnyttelse vil redusere det totale arealbehovet og 
derigjennom redusere presset på landbruksarealet rundt 
sentrum.  
 
Klima og miljø  
Fylkesmannen er positiv til at planarbeidet nå bygger på 
en ny lokalisering av brannstasjonen der det unngås 
inngrep i vassdragsbeltet langs Ålma. Fylkesmannen viser 
til vår uttalelse av 24.01.2018 (vår ref. 2018/488) iht. støv- 
og støyforurensning.  
 

 
 
 
Bestemmelsene inneholder 
maksimumskrav til bakkeparkering. 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  
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Fylkesmannen påpeker også at alle saker som berører 
natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml § 7). Det må skriftlig 
redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert og 
hvilke konsekvenser de foreslåtte tiltakene vil ha for 
naturmangfoldverdiene. Det er viktig at det ikke kun gis en 
beskrivelse av forholdene, men at det også gjøres en 
vurdering og vekting av konsekvenser. Manglende 
synliggjøring av dette vil regnes som en 
saksbehandlingsfeil.  
 
Barn og unge 
Fylkesmannen minner om T-2/08 med Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen. Her gjøres rede for ulike krav til den 
kommunale planleggingsprosessen og krav til fysisk 
utforming av arealer og anlegg som skal brukes av barn og 
unge. Bl.a. tydeliggjøres krav om at det avsettes 
tilstrekkelig og hensiktsmessig areal for lekeområder for 
barn og unge, herunder areal for nærlekeplasser for de 
minste barna. Tilrettelegging bør tas inn i 
rekkefølgebestemmelse. Ved detaljregulering er det viktig 
å tilrettelegge lekeområder som er godt skjermet fra 
trafikk, støy og annen forurensing. For å sikre trygg ferdsel 
til barnehage, skole og fritidsaktivitet vil også valg av gang- 
og sykkeltrase være et viktig tema. Ved omfattende 
regulerings- og utbyggingsplaner vil det i stilles særlige 
krav til en helhetlig og langsiktig plan som tar høyde for 
utviklingsmuligheter i forhold til arealdisponering. 
Fylkesmannen forventer at retningslinjene legges til grunn 
i det videre planarbeidet.  
 
Barn har rett til å bli hørt og si sin mening i alt som 
vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. 
Fylkesmannen minner om Barnekonvensjonen artikkel 12, 
og oppfordrer til å involvere barn og unge i å bli hørt og å 
kunne medvirke gjennom planarbeidet. Likeså at barnets 
beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger 
som berører barn.  
 
Helse og omsorg  
Når planen kommer til høring, bør det beskrives i større 
detalj hvordan arealet benyttes i dag. Videre om det er 
behov for kompenserende tiltak for å dekke opp behovet 
for idrettsanlegg i/ved Oppdal sentrum. Det fremgår av 
gang- og sykkelvei legges om og trafikksikkerhet 
begrunnet at det er fornuftig. Planbeskrivelsen bør drøfte 
hvorvidt ny trasé vil gi mer eller mindre bruk og om det 

Prinsippene §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurderte, og 
konsekvensene av tiltaket er vurdert 
og vektet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning.  
 
 
 
 
 
Det legges opp til gang- og sykkelveg 
bak brannstasjonsbygningen.  
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
Arealbruken er beskrevet.  
 
 
 
Konsekvensene av ny trasé er 
beskrevet.  
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må fremgå om det blir endringer i krysningspunkter.  
 
Samfunnssikkerhet  
Fylkesmannen viser til direktoratet for byggkvalitet sin 
veiledning til byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7, og 
minner om at byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner 
skal følge kravene til sikkerhetsklasse F3 i TEK 17 § 7-2, (2). 
sikkerhetskravet for de ulike sikkerhetsklassene baseres på 
hvilken samfunnsfunksjon bygningen har.  
 
Fylkesmannen forutsetter at det gjennomføres en ROS-
analyse som vurderer risiko og sårbarhet som kan oppstå 
ved endret arealbruk med dagens forutsetninger, samt 
vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan påvirke 
tiltaket. Vi anbefaler også at det blir gjort en vurdering av 
sikkerheten for de relevante atkomstveiene som kan sikre 
brannstasjonens funksjon i sin helhet. Da spesielt 
nærheten tiltaket har til elven Ålma, og det faktum at 
tiltaket ligger innenfor flomsone for 1000-årsflom.  
 
I denne saken bør kommunen rådføre seg med NVE, 
sektormyndighet på skred og flom, slik at deres 
retningslinjer og anbefalinger blir hensyntatt i 
planbehandlingen.  
 
ROS-analysen legges ved i saken og synliggjøres i forslaget 
til reguleringsplan, og avdekket risiko skal møtes med 
tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres 
juridisk gjeldende på andre måter.  
 
Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en 
veiledende uttalelse basert på de opplysningene som 
fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil 
komme tilbake med en endelig uttalelse når planen 
sendes på høring.  
 

• Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog 
og tidlig avklaring av nasjonale og viktige regionale 
interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene 
til å benytte seg av regionalt planforum som en 
arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag 
fylkeskommune på 
postmottak@trondelagfylke.no. 

• Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse 
av planforslaget er det mulig å ta kontakt med 
Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler 
på kommunal- og justisavdelingen. Se kontaktliste.  

 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
ROS-analyse er gjennomført.  
 
 
 
 
 
Sikkerheten for adkomstveiene er 
vurdert.  
 
 
Tas til orientering. NVE er rådført, og 
det ble gjennomført møte den 
09.11.18.   
 
 
ROS-analysen er vedlagt.  
 
 
 
 
Tas til orientering.  

mailto:postmottak@trondelagfylke.no
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• Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner 
etter plan- og bygningsloven og Fylkesmannen 
minner om at det ved høring sendes ett eksemplar 
av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket Trøndelag på e-
post: plantrondelag@kartverket.no.  

Trøndelag brann- og redningstjeneste, epost datert 
15.10.18  
Brann- og redningstjenesten minner om følgende:  

• Det må legges til rette for at brann- og 
redningstjenesten skal kunne utføre effektiv 
rednings- og slokkeinnsats, uansett årstid, også i 
anleggsperioden. Dette innbefatter også en 
hensiktsmessig plassering av og nødvendig antall 
brannkummer, samt ivaretakelse av 
forskriftsmessig slokkevannskapasitet. Dersom det 
skal benyttes automatisk sprinkleranlegg i 
bygningene, må det også tas hensyn til dette ved 
vurdering av slokkevannskapasiteten. Disse 
forutsetningene må være avklart og i henhold til 
krav i lover og forskrifter, for at prosjektet skal 
kunne gjennomføres. Det vises blant annet til 
plan- og bygningsloven § 27-1 og byggteknisk 
forskrift (TEK 17) §§ 11-1, 11-17 og 15-9 med 
veiledning.  

• Under og etter anleggsperioder skal tilgjengelighet 
for innsatsmannskaper til berørte og 
omkringliggende bygninger opprettholdes. Det må 
sikres at sprinkleranlegg og slokkevannsforsyning 
fungerer som forutsatt. Dersom vanntilførselen 
ikke er tilstrekkelig i perioder må det etableres 
kompenserende tiltak som minimum gir 
tilsvarende sikkerhet.  

• Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 
disponerer ikke maskinelt høyderedskap i Oppdal 
kommune.  

• I Oppdal kommune er det deltidsmannskaper med 
dreiende vakt. Det må tas hensyn til dette i 
planleggingen.  

• Avstanden mellom bygningene må ivaretas for å 
forebygge at en eventuell brann i området ikke får 
urimelig stor konsekvens. Avstanden skal være 
minst 8 meter med mindre det er iverksatt andre 
tiltak som hindrer brannspredning mellom 
byggverkene, jf. TEK 17 § 11-6. 

• Brannsikkerheten i bygningen skal være i henhold 
til forskriftskravene.  

• Kjeller (parkeringskjeller eller andre rom under 
terreng) som bygges utenfor bygningskropp, må 

 
 
 
Tas til etterretning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
Tas til orientering.  
 
 
Ivaretatt av gjeldende regelverk.  
 
 
 
 
Dette hører inn under 
byggesaksbehandling.  
Det skal ikke bygges rom under 
terrenget utenfor bygningskroppen.  

mailto:plantrondelag@kartverket.no
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vies spesiell oppmerksomhet, særlig med tanke på 
belastningen ved oppstilling av utrykningskjøretøy, 
og etablering av nødvendige brannvannskummer i 
området.  

• Dersom det tilrettelegges for lading av el-biler i 
innvendig parkering, må brannsikkerheten 
ivaretas. Det vises til utarbeidede rapporter. 

• Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller. Det 
anbefales derfor ikke parkering av gassdrevne 
biler i parkeringskjeller under bakkenivå. Det vises 
til utarbeidede rapporter.  

• For å sikre brann- og redningstjenestens 
radiokommunikasjon, må det i byggverk uten 
innvendig radiodekning, og hvor det kan bli behov 
for røykdykking, tilrettelegges med teknisk 
installasjon slik at brann- og redningstjenesten kan 
benytte eget samband.  

• Dersom det skal benyttes solcelleenergi, må det 
også tas hensyn til tilgjengeligheten for 
innsatsmannskap. 

• Dersom det er planer om å benytte stoff som 
kommer inn under forskrift om håndtering av 
farlig stoff, som for eksempel boliggass, må 
lagring, bruk og arealmessige begrensninger rundt 
utstyr og anlegg fastsettes på bakgrunn av en 
risikovurdering. Disse forholdene må vurderes og 
prosjekteres av foretak med tilstrekkelig kunnskap 
og godkjenning. Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKS viser også til retningslinjer 
vedrørende Tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap i TBRT´s kommuner. Disse 
beskriver blant annet veiens minste kjørebredde, 
maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, 
svingradius og akseltrykk. Det vises også til TEK 
17§ 11-17 Tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap med veiledning. Det er spesielt 
viktig at forholdene legges til rette slik at person- 
og trafikksikkerheten ivaretas ved utrykninger.  

 

 
 
Tas til orientering.  
 
 
Det legges opp til parkering delvis 
under bakkenivå.  
 
Dette hører inn under 
byggesaksbehandlingen.  
 
 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
I hovedsak knyttet til byggesak. 
Retningslinjene er tilfredsstilt i 
planforslaget.  
 
 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 
22.10.18  
 
I flomvurderingen av Oppdal sentrum (Norconsult 
Oppdragsnr.: 5182132 av 27.04.2018) har en kommet 
frem til at den varslede tomten er utsatt for 1000-årsflom, 
og det er også vurdert flere alternative plasseringer av 
brannstasjonen. Siden tiltaket er av regional betydning kan 
det ikke plasseres der det er utsatt for flom (det vil si at 

 
 
 
 
Tas til etterretning.  
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TEK17 § 7-2 første ledd gjelder), og brannstasjonen kan 
heller ikke isoleres fra omgivelsene som følge av flom. 
Oppfordrer til at også denne saken diskuteres under 
møtet mellom Oppdal kommune og NVE den 09.11.2018.  
 

Etter møtet ble flomkartene revidert 
basert på nye data. Det ble ikke 
foretatt en revisjon av flomkart for 
1000-årsflom. Den nye rapporten 
beskriver flomdempende tiltak og 
konsekvenser av disse. ROS-analysen 
går nærmere inn på temaet.  

 
 
 

Sammendrag innspill fra private og 
interesseorganisasjoner  

Forslagsstillers kommentar  

Oppdal idrettsråd, brev datert 15.10.18 
Oppdal idrettsråd er prinsipielt imot forslag til plassering 
av ny brannstasjon. Det er fra idretten ikke ønske om en 
utbygging i tilknytning til kommunens populære 
sentrumsanlegg som er tilrettelagt for fritidsaktivitet og 
idrett til kommunens barn og unge.  
 
Dersom Oppdal kommune likevel velger denne 
plasseringen av ny brannstasjon rår Oppdal idrettsråd 
kommunen å gjennomføre følgende kompenserende 
tiltak: 
 
• Det må sikres en egnet gang og sykkelsti i bakkant av 
stasjonen som sikrer trygg ferdsel for myke trafikanter 
 
• Ski- og turløype legges om slik at den fortsatt går i en hel 
sløyfe rundt fritidsområdet 
 
• Det bør bygges en tuftepark eller treningsarena utendørs 
som kan benyttes både av nødetatene og barn og unge i 
fritidsområdet. Dette for å bygge en «bru» mellom 
fritidsareal og brukere av brannstasjonen 
 
 
• Planens areal bør reduseres slik at det fortsatt er 
adkomst til tur-/skiløype fra Inge Krokanns vei 
 
 
 
 
• Arealet skal ikke bebygges med flere bygg enn planens 
brannstasjon 
 

 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gang- og sykkelveg er en del av 
planen.  
 
Ski- og turløype må flyttes som følge 
av planen.  
Tas til orientering. Det vil være 
mulighet for etablering av dette, 
uten at planen eksplisitt legger opp 
til denne arealbruken.  
 
Planen opprettholder adkomsten til 
løypenettet fra Inge Krokanns veg, 
men regulerer inn en universelt 
utformet adkomst.  
 
 
Planen legger opp til ett bygg i 
utgangspunktet, men det legges ikke 
føringer for at senere 
arealdisponering innefatter en 
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helhetlig bygningskropp.  
  

Innspill fra FAU ved Aune barneskole, epost mottatt 
19.10.18 
 
FAU Aune barneskole mener det samme som de uttalte 
sist 01.12.2016 vedrørende plassering av ny brannstasjon;  
 
«Vi i FAU ønsker med dette å komme med et innspill 
vedrørende plassering av ny, fremtidig brannstasjon i 
Oppdal. Vi er blitt kontaktet av en bekymret forelder som 
viste til oppslaget i Opp-avisa om 3 alternative 
plasseringer for den nye brannstasjonen. En av disse 
plasseringene er ved Sagtunet/Klokkesvingen. 
 
I kommuneplanens arealdel, sist revidert i 2015, er 
områdene her er avsatt til friområder og idrettsanlegg. Vi 
er også kjent med at der foreligger en eldre 
reguleringsplan som viser området til offentlig bebyggelse. 
Likevel har området over flere kommuneplanperioder 
vært vist slik det er nå – politikerne har flere ganger sagt 
at dette skal være områder for idrett og friområder. 
Idrettsanlegget og deler av friområdet er i mye bruk av 
barn og unge til lek og annet, både i skoledagen, på vei til 
og fra skolen og til fritidsaktiviteter. Arealene ligger nært 
Aune barneskole, ungdomsskolen og videregående skole. 
FAU er opptatt av at disse arealene både nå og i fremtiden 
skal være avsatt til barn og unge slik kommuneplanen 
2015 viser. Det er ikke mange slike områder som er igjen i 
Oppdal sentrum, og vi må ta vare på de vi har. Barn og 
unge skal i sitt nærmiljø kunne ha arealer hvor de kan 
utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Slike arealer bør 
være sikret både mot støy og trafikkfare og være store 
nok. Dette vil være et behov også i fremtiden. 
 
Dersom en brannstasjon blir plassert i området ved 
Sagtunet/Klokkevingen vil dette ikke bare redusere 
arealene som kan brukes til utfoldelse og lek både nå og i 
fremtiden, men også redusere egnetheten av de igjen 
værende arealene. 
  
Området er skoleveg for både gående, syklende og 
bussbrukende elever og det er allerede plassert en 
ambulansestasjon midt i denne skolevegen like ved 

 
 
 
Innspillet tas til orientering.  
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Helsestasjonen. Selv om sjåfører i utrykningskjøretøy er 
godt trent er barn svært uforutsigbare, myke trafikanter. 
De yngste barna har i tillegg vanskelig for å tolke og forstå 
trafikken. Inge Krokanns veg har etter omleggingen av E6 
fått en stor økning i kjøretøyer som daglig kjører her, noe 
som også gjør trafikkbildet mer uoversiktlig. Å skulle 
plassere en ny bygning for utrykningskjøretøyer ved 
Sagtunet/Klokkesvingen mener vi bil bidra til en mer 
trafikkfarlig skoleveg og trafikkfarlige leke- og 
rekreasjonsarealer. 
 
Vi kan se at en også kan argumentere for at en plassering 
av en brannstasjon i nærheten av både skole, 
idrettsanlegg og andre utrykningsetater er hensiktsmessig 
(hendelser som for eksempel brann ved anleggene, 
skoleterror o.a). FAU mener likevel at å ta av arealer som 
er avsatt til barn og unge og trafikksikker skoleveg bør veie 
tyngre enn hendelser som kan skje men hvor 
sannsynligheten nødvendigvis ikke er så stor. Skoleveg, lek 
og fritidsaktiviteter er daglige hendelser for mange, mange 
barn. 
 
Politikere tar viktig valg, både for den nære og litt fjernere 
fremtid. Vi i FAU har ivaretakelse barn og unges sikkerhet 
og interesser høyest på vår agenda. Vi stiller spørsmål ved 
om barn- og ungdomsrepresentanten er tatt med på råd i 
utredningen? 
 
Vi håper derfor at politikerne tar opplyste valg der barn og 
unges oppvekstmiljø kan få høy prioritet. FAU oppfordrer 
på det sterkeste til å ikke legge ny brannstasjon i et 
område hvor Oppdal har sine sentrumsnære og skolenære 
friområder og idrettsanlegg.» 
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