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1. Oppdragets mandat og arbeidsform 
 
Lillehammer kommune ønsker å utarbeide en plan for kunst til Lillehammer brannstasjon. 
Oppdraget som kunstfaglig rådgiver er gitt til Kristin Sæterdal. Oppdraget styres av et kunstutvalg 
som består av:  
 

• Tore bakke prosjektleder Lillehammer kommune 
• Espen Engvoll, representant Lillehammer brannstasjon 
• Ole Andre Rønningen, representant Lillehammer brannstasjon  
• Kristin Sæterdal, kunstfaglig rådgiver, sekretær for utvalget. 

 
Kunstkonsulent har utarbeidet kunstplanen gjennom 2 møter med kunstutvalget. På møtene har 
steder for kunst, mål for kunsten, fremgangsmåter for bestilling av kunst, samt valg av kunstnere 
blitt behandlet.  

2. Beskrivelse av Lillehammer brannstasjon 

Bakgrunnen for prosjektet er et vedtak i Lillehammer kommune om å bruke 500.000,- til kunst på 
Lillehammer brannstasjon. 

Brannvesenet i Lillehammer, Øyer og Gausdal er i dag organisert som et interkommunalt 
samarbeid der Lillehammer er vertskommune, Lillehammer Region brannvesen. Til sammen bor 
det ca. 38 900 personer i de tre kommunene. 
Lillehammer brannvesen har i dag et mannskap på 27 brannmenn og 9 feiere. 
 
Det ble i kommunestyret i mars 2020 besluttet å bygge nye brannstasjon i Lillehammer med 
øvelseshus med en total ramme på 157,5 mill. eks mva. 
 
Bygget. 
Bygget er på 4 plan, totalt 3728m2 BRA. 
 
Plan U: Hovedinngang, arealer for feier med; verksted og rein/urein garderobe, parkering, 
innvendig sykkelparkering tekniske rom og nødstrømsaggregat.  
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Plan 1: Vognhall, verksted, vaskesentral, utrykningsgård, slangevask, fin/grovvask, 
undervisningsrom og diverse verksteder og lagerareal.  
Plan 2: Beredskapssoverom, stue/spis/opphold beredskap, garderober, gymsal og styrkerom. 
Plan 3: Kontorer og kontorlandskap, kantine, møterom og teknisk rom. 
 
Øvelseshus. 
Øvingshus på ett plan pluss trappehus over 4 plan, totalt areal ca 180m2 BRA. 
Her benyttes propan som varmekilde som medfører ingen utslipp av farlige kjemikalier eller 
gasser.  
 
Utomhus.  
Øvingsområde, 22 parkeringsplasser hvorav 2 HC, sykkelparkering og nedgravde avfallsbrønner.  

3. Kunstens overordnede mål 
 
Kunsten skal bidra til å skape trivsel, opplevelser og tilhørighet for brukere av bygget.  
Kunsten skal ha høy kvalitet på utførelse og estetiske kvaliteter.  
 

4. Kunstprosjektene 
 
FOTOKUNSTPROSJEKT 
 
Steder for fotokunst: 
 
Aktuelle steder er møterom, korridorer, beboerrom og en større vegg i undervisningsrommet. 
Steder for kunst avtales mellom kunstutvalget og kunstner.  
Graffitikunstprosjekt skal være på vegg i vognhallen 
 
Valg av Fotokunstner: 
Kunstfaglig rådgiver har invitert 3 fotokunstnere å sende inn presentasjon av sitt kunstnerskap 
med motivasjon. Hvorav en fra Lillehammer. Presentasjonene i pdf-format er sendt til 
kunstutvalget i forkant av møtet 24.mars. 
 

• Signe M. Andersen http://www.signemarie.no	
• Terje Abusdal https://terjeabusdal.com	
• Jørn Hagen   https://www.jornhagen.no	

 
Kunstutvalget valgte på bakgrunn av presentasjon og motivasjon å gi oppdraget til: 
 
Signe M. Andersen 
 
Oppdrag fotokunst sum 300.000, -: 
Oppdraget er å levere stedstilpasset fotokunst til Lillehammer brannstasjon.  
Oppdraget inkluderer befaring. Signe M. Andersen skal sette seg inn i brannstasjonens virke. 
Det skal leveres skisseprosjekt til avtalt tid, som skal inneholde tanker og ideer, samt forslag til 
hvor i bygget kunsten skal henge, størrelse og antall verk. Skisseprosjektet skal godkjennes av 
kunstutvalget før utførelse. Kunstutvalget kan foreslå bearbeidelser av skisseprosjektet. 
Oppdraget inkluderer også å vurdere en samling eldre fotografier og gjerne innlemme noen av 
disse i kunstprosjektet. Oppdraget skal gjennomføres i 2022. 
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GRAFFITIKUNSTPROSJEKT 
 
Steder for Graffitikunst kunst: 
Veggen i vognhallen 
 
Valg av Graffitikunst kunstner: 
Kunstfaglig rådgiver anbefaler å gi oppdrag til erfaren kunstner som har bekreftet at det er mulig 
å gjøre et kunstprosjekt på veggen innenfor den oppsatte budsjettrammen. 
 
Lars Undli, (alias Pay2) 
https://www.instagram.com/pay2/ 
https://www.artgate.no/kunstner/pay2/ 
 
Oppdraget Graffitikunst sum 75.000, -: 
Oppdraget inkluderer befaring. Graffitikunstner skal sette seg inn i brannstasjonens virke. 
Det skal leveres skisseprosjekt til avtalt tid, som skal inneholde skisser, tanker og ideer. 
Skisseprosjektet skal godkjennes av kunstutvalget før utførelse. Kunstutvalget kan foreslå 
bearbeidelser av skisseprosjektet. Oppdraget skal gjennomføres i 2022. 
 

5. Formidling  
 

Kunstverkene skal skiltes med kunstners navn og annen relevant informasjon. 

6. Budsjett, Totalramme 500.000,- 
 
Budsjett   
Graffitikunst 
Fotokunstprosjekt 

        75.000     
       300.000 

sum 375.000  
5% kunstavgift av kunstbudsjettet 18.750  
Skilt og div. uforutsett + rammer til 
eksisterende foto 

 
 36.250 

Konsulent           70.000 
Sum 500 000  
 

7. Fremdriftsplan 
 

• Oppstart februar 2022 
• Godkjent kunstplan mars/april 2022 
• kontrakt med kunstnere mai 2022 
• Godkjenne skisseprosjekt juni 2022 
• Ferdig høst 2022 

 
 
 
 

Kristin Sæterdal  
6. april 2022 


