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VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN, OPPDAL BRANNSTASJON 

 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av 

Oppdal brannstasjon. Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Oppdal kommune.    

 

Planområdet er på ca. 9 daa og ligger i Oppdal sentrum, mellom Inge Krokanns veg og Russervegen, i 

den såkalte «Klokkesvingen». Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny 

brannstasjon med tilhørende trafikk-/parkeringsløsning og utearealer. Planarbeidet bygger på ny 

lokalisering av brannstasjon vedtatt av kommunestyret i sak 78/2018, 21.06.2018. Det har foregått et 

planarbeid med samme formål i Vikavegen, men dette er nå avsluttet til fordel for Klokkesvingen. 

Avgrensning av planområdet, samt illustrasjon som viser situasjonsplan for brannstasjonen, følger 

brevet som vedlegg.  

 

Planstatus, utfordringer og behov for utredninger 

Det aktuelle området er avsatt til friområde og idrettsanlegg i kommuneplanens arealdel, vedtatt i 

2013. I gjeldende reguleringsplan; Reguleringsplan sentrum – utvidelse mot vest, er området avsatt til 

friluftsområde og offentlig bebyggelse. Planområdet ligger innenfor 1000-årsflomsone for Ålma. 

 

I forprosjektet for brannstasjon som legges til grunn for regulering (se vedlegg), er det lagt opp til 

direkte utkjøring til Inge Krokanns veg fra flere porter i brannstasjonen. Det kan dermed være aktuelt 

å legge opp til en åpen situasjon mellom Inge Krokanns veg og manøvreringsarealene foran 

brannstasjonen. På grunn av trafikksikkerhet vil eksisterende gang- og sykkelvei bli flyttet til 

nordsiden av planlagt brannstasjon, mellom planlagt brannstasjon og eksisterende idrettsanlegg.  

 

Oppdal kommune har i oppstartsmøte for planarbeidet avgjort at det ikke stilles krav om 

planprogram og konsekvensutredning for planforslaget. Virkninger av planforslaget vil bli vurdert i 

planbeskrivelsen, og sentrale tema for utredning vil være trafikksikkerhet og flomfare. I og med at 

planen legger opp til utbygging, vil det bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

Innspill til planarbeidet sendes innen 19.10.18 til:  

post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Plankontoret v/Andreas Gustafsson, tlf.  72 42 81 68 eller Oppdal 

kommune v/Arild Hoel, tlf. 72 40 18 22.  

 

Med hilsen 

Plankontoret 

Andreas Gustafsson 

Arealplanlegger 

Tlf. 72 42 81 68 
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1: Planens avgrensing (eksisterende situasjon).  

 

2: Situasjonsplan for ny brannstasjon i Klokkesvingen (tenkt situasjon).  


