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Reguleringsplan for Ringebu beredskapssenter - referat fra Regionalt planforum
Følgende saker ble drøftet/orientert om:
Saksnr
1.

Sakstittel/referat
Ansvar
Innledning fra kommunen:
Det er viktig for kommunen og for regionen å få etablert et felles beredskapssenter,
med samlokalisering av nødetater, Sivilforsvar, Røde Kors, interkommunal
barneverntjeneste. Kommunen ønsker å sjekke ut aktuelle tema tidlig, for å få et
mest mulig smidig planarbeid med vedtak sommer 2018.
Eksisterende brannstasjon tilfredsstiller ikke dagens krav. Det er lite tilgjengelig
areal og en uheldig avkjøring til E6. Politiet vurderer en plassering i midt-dalen.
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Barnevernstjenesten trenger tilrettelagte lokaler, og nærhet til politiet.
Sivilforsvaret har en viktig rolle, og har begrenset med plass i dagens lokaler.
Ambulansetjeneste ligger nord som sentrum, samlokalisert med privat bedrift.
Fylkesmannen i Oppland: Støtter intensjonen med planarbeidet, og forslag til
lokalisering. Plassering av beredskapssenteret må konsekvensutredes. Viktige tema
er samfunnssikkerhet, jord- og flomskred, overvannsproblematikk, trafikale
utfordringer. Dette er bygg med viktige samfunnsfunksjoner, sikkerhetsklasse S3.
NVE:
For bygninger i sikkerhetsklasse S3 stilles særskilte krav, anbefaler at kommunen
bestiller utredning fra kvalifisert foretak. Sikkerhet må dokumenteres.
Statens vegvesen:
Atkomst til beredskapssenteret er en utfordring. Trafikksikkerhetsvurderinger må
gjennomføres.
SVV tillater ikke utvidet bruk av dagens avkjørsel ut i Brugata, på grunn av kort
avstand til fotgjengerovergang og avkjøring til E6. Kommunen må ta høyde for ny
E6, og ny reguleringsplan for opptrekksarm til sentrum. Det kan ikke etableres nye
avkjøringer til dagens E6 før denne er på plass. SVV ønsker avkjøring til nytt
beredskapssenter i regulert avkjøring til Europris. Ønsker å stenge dagens avkjøring
til Brugata.
Ny rundkjøring: Det er begrensning på antall avkjøringsarmer til den planlagte
rundkjøringen. Ikke aktuelt å etablere egen avkjøringsarm for utrykningskjøretøy.
Det er kommunens ansvar å utrede trafikksikkerhetsmessige spørsmål. SVV kan
veilede/samarbeide om å se på løsninger. Kommunen må vurdere størrelse på
planområdet, i hvilken grad er det behov for å se tiltaket i sammenheng med
eksisterende bebyggelse i området.
Trafikksikkerhetstiltak som skal gjennomføres på dagens E6 må sees i sammenheng
med planarbeidet.
Svar fra kommunen: Kommunen ønsker et nært samarbeid med SVV i
planprosessen. Kommunen ønsker å se beredskapssenteret i en større
sammenheng når det gjelder trafikale utfordringer. Det er viktig å ha framdrift i
dette prosjekt lokalt, selv om arbeidet med ny E6 ikke har ønsket framdrift
Det vil bli innarbeidet rekkefølgebestemmelse om bruk av dagens utkjøring inntil ny
E6 kommer.
Oppland fylkeskommune: Det er avsatt nye områder til boligbygging inntil området.
Konsekvenser for boligområdene og eventuelle behov for å justere disse må
vurderes i planprosessen.
NVE: Ved utredning av skred-/flomfare er det viktig å informere konsulent om at
det er lagt inn boligområde på oversida av planområdet.

Fylkesmannen i Oppland: Håndtering av overvann fra boligområde på oversida må
utredes.
Kommunen: Bør det utarbeides planprogram for reguleringsplanen? Viser til
endring av forskrift om konsekvensutredninger.
FMOP/SVV/NVE: Det vil være tilstrekkelig med et fyldig oppstartsvarsel, der alle
relevante problemstillinger ivaretas. Notatet til regionalt planforum er et godt
utgangspunkt.
Fylkesmannen i Oppland: Viser til fylkesmannens innsigelse til forslag til ny arealdel.
Det er stilt krav om høy utnyttingsgrad. Atkomst til foreslåtte boligområder ned
mot beredskapssenteret må vurderes, slik at en ikke sperrer for utvikling av dette
området.
Svar fra kommunen: Arealbruken i nærområdet til beredskapssenteret vil bli
vurdert på nytt.
Oppland fylkeskommune: Vi er positive til tiltaket, her kan viktige
samfunnsfunksjoner samordnes. Dersom kommunen velger å ikke lage
planprogram er det viktig at varsel om oppstart blir omfattende nok, slik at en sikrer
at alle relevante innspill kommer i tidlig fase. Dersom kommunen velger å ikke lage
planprogram gir dette også høringsinstansene kortere uttalefrist, mindre tid til å
kvalitetssikre planarbeidet.
Fylkesmannen i Oppland: Er alternative plasseringer av beredskapssenteret
vurdert?
Svar fra kommunen: Alternative plasseringer av beredskapssenteret er vurdert,
også i forhold til ny E6 og utvikling i Åmillom. Kommunen ønsker å se
beredskapssenteret i sammenheng med sentrumsutviklingen. Senteret vil kunne få
funksjoner som medfører publikumskontakt, og da vil det være viktig med
sentrumsnær plassering.
Tilleggsinformasjon etter møtet fra Oppland fylkeskommune, Kulturarv:
Forholdet til kulturminner i planområdet er avklart - det er ikke nødvendig å
gjennomføre ytterligere arkeologisk registrering i planområdet, det ble befart og
vurdert i samband med kommuneplanens arealdel.

