AVTALE
Det er inngått følgende forpliktende avtale mellom Trøndelag fylkeskommune
(fylkeskommunen) og Oppdal kommune (kommunen) om finansiering og
gjennomføring tiltak for ny fylkeskommunal bru over Alma - fylkesveg 6518, i Oppdal
sentrum.

1. BAKGRUNN
Brannstason i O

dal sentrum

Dagens lokaler for brannstasjon er ikke i henhold til de krav som er knyttet opp mot aktuell
virksomhet og aktivitetsnivå.
Stasjonen er per i dag både uegnet med tanke på størrelse og ikke minst muligheten til å
opprettholde påkrevd HMS. Med fornuftig HMS menes behov for å dele stasjonen inn i
forurenset og ren sone. Utstyr og klær som er forurenset av røyk er en betydelig trussel for
ansatte innen brann og redningstjenesten.
Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet har med hjemmel i arbeidsmiljøloven§ 18-7 fastsatt tvangsmulkt for følgende
pålegg:
Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte i Trøndelag
brann- og redningstjeneste avd. Oppdal.
Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 31.12.2021, vil Arbeidstilsynet kreve inn
tvangsmulkt på kr 10 000 pr. virkedag (mandag til lørdag)
Flere alternative plasseringer av en ny brannstasjon er vurdert, blant annet på
industriområdet, men etter å ha gjennomført målinger på tidsforbruk til disse lokasjonene og
videre opp til Oppdal Helsesenter er disse alternativene funnet uaktuelle. Det er satt et
absolutt krav til en maksimal utrykningstid til Oppdal Helsesenter på 1O minutter. Denne
utrykningstiden inkluderer den tid det tar fra alarmen går til alt av mannskap skal være på
Helsesenteret, ferdig tilkoblet med slukkeutstyr og klare til slukkearbeid. I dette må det
opplyses om at Oppdal ikke har kasernert personell på brannstasjonen, og at man derfor
også må inkludere den tid det tar fra brannmannskap får alarm hjemme i sin bopel til de
fysisk er på brannstasjonen (forspenningstid). Med brannmannskap boende både nord og
sør for Oppdal sentrum er det konkludert med at stasonen bør li e i sentrum for å oppnå
krav til forspenningstid i en utrykningssituasjon, jfr. Forskrift om organisering og
dimensjonering av brannvesen.
Flomvurdering
Oppdal kommune er gjennom framlagt flomvurderingsrapporl (Norconsult 04.12.2018), gjort
kjent med at store deler av Oppdal sentrum ligger i flomsone dersom det skulle oppstå såkalt
200-årsflom med klimapåslag og dermed også ved 1000-årsflom med klimapåslag. I denne
rapporten angis det nødvendige sikringstiltak og det fremgår at den klart beste løsningen er å
skifte ut eksisterende, fylkeskommunal bru på Ola Setroms veg over elva Alma. I tillegg til å
skifte ut brua, må det også avklares ytterligere tiltak, herunder å senke elvebunn og etablere
murer/voller langs elveløpet.
Dersom en slik flomsituasjon skulle oppstå, vil dette medføre oppstuving på grunn av at
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elveløpet under brua ikke tar unna vannet med påfølgende store flomskader i områdene som
rammes i sentrum. Ny fylkeskommunal bru over Alma er altså en forutsetning for å kunne
bygge brannstasjon i Oppdal sentrum.
Når det foreligger avtale mellom Trøndelag fylkeskommune og Oppdal kommune om ny
fylkeskommunal bru over Alma, vil Oppdal kommune søke å inngå finansieringsavtale
mellom NVE og Oppdal kommune for gjennomføring av nødvendige arbeider i og langs elva.
Re ulerin s lan for n brannstason
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) har ved brev datert 26. oktober 2020,
godkjent Detaljregulering for ny brannstasjon i Klokksvingen. KMD godkjente
reguleringsplanen med ett av flere vilkår:
«Før det kan gis byggetillatelse, må det foreligge en forpliktende avtale om finansiering
og gjennomføring av tiltak for å utbedre broen over Alma i Ola Setroms veg, og
nødvendige forebyggende tiltak i og langs elva.»
Ny brannstasjon kan ikke realiseres før det er inngått slik avtale.

2. EKSISTERENDE AVTALE MELLOM PARTENE
Finansierin savtale for ros 'ekt Alma bru
Med bakgrunn i Oppdal kommunes behov for en raskere etablering av en ny bru var første
trinn i samarbeidet mellom partene inngåelse av finansieringsavtale mellom fylkeskommunen
og kommunen for forprosjekt Alma bru, datert hhv. 07.07.2021 og 08.07.2021.
Fylkeskommunens forprosjekt er her begrenset til ny bru med tilhørende infrastrukturtiltak.

3. FORPLIKTENDE AVTALE MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG KOMMUNEN
Med den bakgrunn som angitt i pkt. 1 og 2 ovenfor, er partene enige om finansiering og
bygging av ny fylkeskommunal bru over Alma - fylkesveg 6518, i Oppdal sentrum på de
betingelser som fremgår nedenfor i denne bestemmelse:
3.1 Fylkeskommunen har som utgangspunkt at teoretisk restlevetid for brua er 20 år regnet
fra 2022, dvs. fram t.o.m. 2041. Denne restlevetid for brua er lagt til grunn av partene ved
fastsettelsen av det tilskudd Oppdal kommune skal bidra med iht. pkt. 3.3 og 3.4.
3.2 Trøndelag fylkeskommune som brueier, forplikter seg til å igangsette utskifting av bru med
tilhørende infrastrukturtiltak så raskt som dette er praktisk mulig og forsvarlig, men senest
innen utgangen av planperioden 2024-2027.
3.3 Oppdal kommune skal betale 50 % av de faktiske kostnader eksklusive merverdiavgift
knyttet til bygging av Alma bru med den begrensning som fremgår under pkt. 3.4.

3.4 Oppdal kommune forplikter seg til å bidra med delfinansiering av brua gjennom slike
oppgjør:
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a) Oppdal kommune betaler kr 500 000 (2021-kroner) per år i tilskudd til fylkeskommunen.
Første avdrag betales det året arbeidene starter. Avdrag betales årlig frem til Oppdal
kommunen har betalt sin andel, dog uansett ikke lenger enn til og med år 2041.
b) Tilskuddsbeløpet skal indeksreguleres årlig i tråd med den faktiske utviklingen i Statistisk
sentralbyrås offisielle byggekostnadsindeks for veganlegg, delindeks betongbru. Første
regulering skal gjøres i andre tilskuddsår basert på utviklingen i byggekostnadsindeksen
året før. Slik indeksregulering foretas deretter årlig frem til og med brua er ferdigstilt. Ved
betaling av årlig tilskudd etter ferdigstillelse av brua betales samme tilskudd som ved
siste indeksregulering så lenge slike tilskudd skal betales iht. pkt. a).
3.5 Dersom tiltaket krever omregulering av dagens reguleringsplan, skal Oppdal kommune
dekke kostnadene ved omreguleringen.
3.6 Bygging av ny brannstasjon er avklart i Oppdal kommunes budsjett for 2022, og
kommunen igangsetter bygging når denne avtale er undertegnet av begge parter.

4. FORBEHOLD
Denne avtale er først gyldig etter nødvendig politisk godkjenning i Trøndelag fylkeskommune
og Oppdal kommune.
Denne avtale er utstedt i to originale eksemplarer, ett til hver av partene.

Dato/signatur: 13/1-22
.........................................
Trøndelag fylkeskommune

23.11.2021
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