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1 Sammendrag  

Nye Vestmyra skole er en sentral del av den nye skolestrukturen i Fauske kommune.  En ny 
skolestruktur for Fauske kommune omfatter ny skole i Sulitjelma (2013), ny skole i Valnesfjord, 
ombygging / nybygg på Vestmyra skole, sanering av Erikstad og Hauan skoler og 
bygningsmessige tilpasninger av Finneid skole.  Når dette står ferdig i 2016, vil Fauske kommune 
ha en meget moderne og oppgradert skolestruktur.    

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en videre utvikling av barne- og ungdomsskolen 
på Vestmyra, og nærmiljøet omkring skolen.  En viktig del av dette arbeidet er å sikre gode 
trafikkmessige løsninger for gående og syklende og nødvendig transport til/fra skolen.   

Områdereguleringsplanen for Nye Vestmyra skole regulerer et areal på totalt ca. 113 daa.  
Offentlig tjenesteyting vil være den viktigste arealkategorien i planen sammen med 
Nærmiljøanlegg, Idrettsanlegg og Friluftsformål.  Det tas sikte på å opparbeide attraktive utearealer 
som kan gjøre dette området til en bypark for Fauske.   

Det er i planen lagt vekt på å finne gode og sikre trafikkløsninger til/fra og inne i selve planområdet.  
I tilknytning til denne planen vil det bli utarbeidet tiltaksplaner for å sikre gang- og sykkelveinett inn 
til dette skoleanlegget.   

Nye Vestmyra skole er planlagt ferdigstilt til skolestart i 2016.    
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2 Bakgrunn 
Nye Vestmyra skole er en sentral del av den nye skolestrukturen i Fauske kommune.  En ny 
skolestruktur for Fauske kommune omfatter ny skole i Sulitjelma (2013), ny skole i Valnesfjord, 
ombygging / nybygg på Vestmyra skole, sanering av Erikstad og Hauan skoler og 
bygningsmessige tilpasninger av Finneid skole.  Når dette står ferdig i 2016, vil Fauske kommune 
ha en meget moderne og oppgradert skolestruktur.    

 

2.1 HENSIKTEN MED PLANEN 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en videre utvikling av barne- og ungdomsskolen 
på Vestmyra, og nærmiljøet omkring skolen.  En viktig del av dette arbeidet er å sikre gode 
trafikkmessige løsninger for gående og syklende og nødvendig transport til/fra skolen.   

Eksisterende ungdomsskole skal saneres.   

Den nye skolens totale bruttoareal vil bli 9.300 kvadratmeter - av dette utgjør den eksisterende 
barneskolen 1.750 kvadratmeter.  Barneskolen skal modifiseres og bygges noe om for å tilpasses 
en 2 - parallell skole for 1. - 4- trinn.  Nybygget får et areal på rundt 7.500 kvadratmeter og vil 
romme mellomtrinnet 5. -7. trinn og ungdomstrinnet 8. - 10.trinn. 

 

Figur 1: Nye Vestmyra skole,  Illustrasjon.  Kilde:  Byggeindustrien Bygg.no 
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Som en del av det nye skoleanlegget, vil det også bli anlagt et attraktivt uteområde som skal 
stimulere til aktivitet og fysisk utfoldelse både for elevene og for befolkningen i Fauske for øvrig. 
Det er et mål at uteanlegget i tillegg til å være skolegård, skal fungere som et nærmiljøanlegg og 
en bypark og være til bruk både i skoletiden og på fritida.  Det er et uttrykt mål at Nye Vestmyra 
skole skal være den beste helsefremmende skole når det gjelder inne- og utemiljø og pedagogiske 
plattform. 

Nye Vestmyra skole ligger nært opp til Fauske Videregående skole, Fauskehallen og Fauske 
idrettspark.  Det er planlagt bygging av en ny fotballhall like nord for skolen.  I sum vil dette 
området skape et attraktivt lære- og aktivitetsmiljø av regional betydning.  

For ytterligere utdyping av skolestrukturen visert vi til: «Rom- og funksjonsprogram.  Vestmyra 
skole med spesialpedagogisk avdeling og gymsal1».    

 

2.2 FORSLAGSSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD 

 

2.2.1 Forslagstiller  

Fauske kommune 

Postadresse:   
Postboks 93 
8201 FAUSKE 

 

Besøksadresse: Administrasjonsbygget 
Torggata 21 
8200 FAUSKE 

2.2.2 Plankonsulent 

Plankonsulent fra oppstart av dette prosjektet og fram til 26.09.2014 har vært A/S Salten Kartdata, 
Eliasbakken 7, 8205 Fauske.   

Etter 26.09.2014 har Norconsult AS vært plankonsulent for dette prosjektet.    

Norconsult AS 

Postadresse:   
Postboks 234 
8001 BODØ 

 

Besøksadresse:  
Konrad Klausens vei 8 
8003 BODØ 

 

 

 

 

                                                      
1 Rom- og funksjonsprogram.  Vestmyra skole med spesialpedagogisk avdeling og gymsal.  Norconsult AS 
Bergen 22.10.2013.  Oppdrag for Fauske kommune.    



 Oppdragsnr.: 5145545 

  

Områderegulering for Nye Vestmyra skole 

Plan-ID: 1841-2014001  | Fauske kommune       

 

 | Side 8 av 41

 

 

2.3 TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN 

Kommunestyret i Fauske vedtok 21.06.2012 en ny skolestruktur for kommunen.  Kommunestyret 
gjorde slikt vedtak:  

a) Kosmo oppvekstsenter legges ned 01.08.2012. Kosmo skole videreføres administrativt og 
pedagogisk som en avdeling under Valnesfjord skole. Kosmo barnehage. videreføres som 
en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingene avvikles når 
rehabilitering/nybygging av skole i Valnesfjord er ferdigstilt. 

b) Det startes et prosjektarbeid for rehabilitering eller nybygg av skole i Valnesfjord. 

c) Rådmannen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den fremtidige 
skole i Valnesfjord skal være (nybygg eller rehabilitering). 

d) Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra skole 

e) Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra skole. 

f) Det etableres en 1-10 skole i sentrum (Vestmyra) og en 1- 4 skole på Finneid. 
Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å starte opp et prosjekt for etablering av de to 
skolene i sentrum og eventuelt beholde/gjenbruke Vestmyra 1-7 for bruk til 1-4 

g) Rådmannen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret innen 
budsjettarbeidet for 2013. 

h) Formannskapet gis rollen som styringsgruppe. 

i) For perioden 2017 – 2020 bør skolene styrkes ytterligere budsjettmessig. 

j) Kommunestyret ber om å få utredet en sak om felles administrasjon på Finneid og 
Vestmyra. 

Kommunestyret har videre i sak 181/12 KOM 13.12.12 gjort vedtak om at gjennomføringen av ny 
skolestruktur skal være ferdigstilt senest til skolestart 2016.   

 

2.4 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNINGER 

Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og det konkluderes med at det 
ikke utløses krav til konsekvensutredning da formålet med planen er i samsvar med overordnet 
plan. Planforslaget gir heller ikke ramme for bygningstyper eller volum som i seg selv utløser krav 
om konsekvensutredning.   
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3 Planprosessen 
3.1 MEDVIRKNINGSPROSESS 

Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt den 28.11.2013.  Kunngjøring om oppstart av 
planarbeid har vært annonsert i Avisa Nordland og Saltenposten den 30.11.2013 og Saltenposten 
den 02.12.14.  Berørte parter ble skriftlig varslet om planoppstart i brev datert 28.11.2013 og 
01.12.2014.   

 

3.2 MØTER OG ANDRE DELTAKERE 

Det er avholdt avklaringsmøter med Fauske kommune og Statens vegvesen underveis i 
prosessen.  

 

3.3 INNSPILL TIL PLAN 

Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet er oppsummert og merknadsbehandlet i tabellen 
nedenfor. 

Til utsendt varsel i slutten av 2013: 

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

Nordland 
fylkeskommune 
(NFK) 

09.01.2014 Planfaglig innspill 

Ber om at fylkesplanens 
arealpolitikk tas hensyn til i 
planarbeidet. Det vises 
spesielt til punktet om By- 
og tettstedsutvikling (punkt 
8.2).  

På generelt grunnlag 
bemerkes det at det skal 
tas hensyn til universell 
utforming, barn og unge, 
god medvirkning, estetiske 
forhold, 
naturmangfoldloven, 
energieffektivitet og 
klimaendringer i 

 

Ivaretas gjennom revisjon av 
kommuneplanens arealdel.    

 

 

Ivaretas gjennom 
planprosessen. 
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planarbeidet. 

 

NFK er 
vannregionmyndighet i 
Nordland. Det er 
utarbeidet en 
forvaltningsplan med 
tiltaksplan for perioden 
2016-2021. 
Forvaltningsplanen var på 
høring fram til 31.12.2014.  
Kommunen bes om å 
legge opp til en 
arealforvaltning med tanke 
på å sikre god vannkvalitet 
sjøer, grunnvann, elver og 
kystvann. 

Kulturminnefaglig innspill 

Så langt fylkeskommunen 
kjenner til, er planforslaget 
ikke i konflikt med 
registrerte verneverdige 
kulturminner. 
Fylkeskommunen vil avgi 
endelig uttalelse når 
planforslaget foreligger. 

Samferdselsfaglig innspill 

Dersom planlagt 
utbygging vil kunne føre til 
endringer i trafikkmønster, 
sikkerhet eller 
fremkommelighet, er dette 
forhold som må vurderes. 
Lokalisering av nye 
utbyggingsområder og 
andre transportkorridorer 
bør ha stort fokus.  

Forholdet til ovennevnte 
tema bør vurderes opp 
mot tilgrensende 
reguleringsplaner for å 
ivareta helhet ift. 
trafikkavvikling og 
sikkerhet.  

 

 

 

 

 

Fauske kommune er orientert 
om forvaltningsplanen for 
vannregioner.   

 

 

 

 

 

 

 

Ivaretas gjennom 
planbestemmelsene.   

 

 

 

 

Det gjennomføres egne 
barnetråkk-registreringer og 
gjennomføres tiltak for å sikre 
trygg skolevei.  Dette arbeidet 
omfatter både vestre del og 
østre del av Fauske.   
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Fauske Lysverk 13.12.2013 Ber om å bli tatt med på 
møte/råd i den videre 
planleggingen. 

Ber om at det settes av et 
areal på 4mx4m til trafo. 
Trafokiosk plasseres i en 
avstand av minst 5 m fra 
bygning med brennbare 
overflater. 

Ivaretas gjennom plan 

 

Åpnes  

Sametinget 18.12.2013 Kjenner ingen registrerte 
kulturminner innen 
planområdet, og har derfor 
ingen merknader. Minner 
om lov 9. juni nr. 50 om 
kulturminner.    

Ivaretas gjennom 
planbestemmelsene  

Norges 
vassdrags- og 
energidirektoratet 
(NVE)  

16.01.2014 I henhold til NGU’s 
løsmassekart består 
planområdet av tykk 
havavsetning, noe som 
kan være en indikasjon på 
ustabile grunnforhold. NGI 
har foretatt 
kvikkleirekartlegging i 
området, og det er ikke 
påvist kvikkleire innenfor 
det varslede planområdet. 
NVE gjør likevel 
oppmerksom på at 
plandokumentene skal 
vise hvordan fare for 
kvikkleireskredd er vurdert 
og tatt hensyn til. 

Planområdet grenser til 
Farvikbekken. Elveos og 
randsoner langs vassdrag 
er blant de mest artsrike 
og bevaringsverdige med 
hensyn til 
landskapsøkologi og 
biologisk mangfold. I 
tillegg er 
vassdragsnaturen viktig i 
friluftsammenheng. I 
planarbeidet må det 
gjøres en konkret 
vurdering av og 
begrunnelse for 
byggeavstand mot 
vassdrag.   

Det er ikke gjort videre 
undersøkelser av 
grunnforhold ut over det som 
er gjennomført av NGI.   

Det gjennomføres 
grunnundersøkelser før 
byggestart.   

Det er gjort 
tilleggsundersøkelser av 
grunnforhold under ny 
parkeringsplass nordøst i 
planområdet – langs 
Farvikbekken.    

 

 

 

Områdene langs 
Farvikbekken er i planen 
avsatt til Grønnstruktur GN, 
Friluftsformål  LF og 
Nærmiljøanlegg BNA og vil 
ikke bli berørt av bygninger ut 
over dagens struktur.   
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Statens 
vegvesen  

20.12.2013 Statens Vegvesen 
bemerker at kommunen at 
det må med en 
rekkefølgebestemmelse 
som sikrere at en 
trafikksikker skoleveg fra 
Hauan- området er 
ferdigstilt før skolesenteret 
som planlegges kan tas i 
bruk. 

Ivaretatt i bestemmelsene.    

 

Til utsendt varsel i slutten av 2014: 

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

Nordland 
fylkeskommune 
(NFK) 

15.12.2014 Det vises til planfaglig 
innspill i brev av 09.01.14. 

 

- 

 

Fauske Lysverk 12.12.2014 Ber om å bli tatt med på 
møte/råd i den videre 
planleggingen. 

Ivaretatt.  

Sametinget 15.12.2014 Kjenner ingen registrerte 
kulturminner innen 
planområdet, og har derfor 
ingen merknader. Minner 
om lov 9. juni nr. 50 om 
kulturminner.    

Ivaretas gjennom 
planbestemmelsene.  

Norges 
vassdrags- og 
energidirektoratet 
(NVE)  

07.01.2015 Viser til tidligere uttalelse 
gitt 16.01.14. 

 

-  

Statens 
vegvesen  

12.01.201 Viser til tidligere uttalelse. 

Påpeker at kryss 
E6/Fuglveien må utformes i 
henhold til vegnormalen 
N100 Veg- og 
gateutforming. Det kreves 
enkel trafikkanalyse for å få 
fremt trafikktallene og 
svingebevegelsene i 
krysset. Dette i forhold til 
avklaring av graden av 
kanalisering av dette 
vegkrysset. 

 

Enkel trafikkanalyse er 
gjennomført og kryss er 
utformet etter vegnormalene. 
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Påpeker at området rundt 
E6 har dårlige grunnforhold 
og at det må gjennomføres 
grunnundersøkelser i 
området før nye tiltak kan 
iverksettes. 

Det må gis bestemmelser 
om at krysset mot E6 skal 
godkjennes av Statens 
vegvesen før krysset 
utbedres. 

Det må sikres 
sammenhengende og 
trygge skoleveger for 
barna, både fra områdene 
på vestsiden av rv.80 og 
fra områdene på østsiden 
av E6. Dette bør sikres 
med en 
rekkefølgebestemmelse. 

Det opplyses om at Statens 
vegvesen er forsinket i 
prosessen med planskilt 
kryssing av E6 ved Nico- 
krysset og at det derfor må 
gis en 
rekkefølgebestemmelse 
om midlertidige avbøtende 
tiltak til denne er på plass. 

Statens vegvesen ønsker 
planen på forhåndshøring 
før den sendes til offentlig 
høring. 

 

Det er i bestemmelsene stilt 
krav om dokumentasjon av 
grunnforholdene før tiltak kan 
iverksettes. 

 

Ivaretatt gjennom 
bestemmelse. 

 

 

Ivaretatt gjennom 
bestemmelse. 

 

 

 

Ivaretatt gjennom 
bestemmelse. 

 

 

 

 

Ivaretas. 

 

Håvard Birkelund 10.01.15 Registrerer at planområdet 
er trukket over 
Farvikbekken over alle 
eiendommene som ligger 
langs Farvikbekken på 
siden mot Kirkeveien. 

Forslaget i dette området er 
iht. gjeldende plan. Dvs. 
selve Farvikbekken reguleres 
til naturområde i sjø og 
vassdrag og områdene på 
vestsiden av Favikbekken 
reguleres til friluftsformål. 
Områdene på østsiden av 
Favikbekken vil være 
boligformål slik som i 
gjeldende plan. 
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4 Planstatus og rammebetingelser 

 

4.1 OVERORDNEDE PLANER 

Kommuneplanens arealdel 2009 – 2021/kommunedelplan for Fauske sentrum del 1 

Gjeldende kommuneplan for Fauske kommune og tilhørende kommunedelplaner ble vedtatt av 
Kommunestyret den 03.02.2011. Store deler av Fauske sentrum, inkludert planområdet, er unntatt 
rettsvirkning fordi tidligere vedtatte planer fortsatt skal gjelde.  Dette området er på arealplankartet 
angitt med ruterskravur.   

 

 

Figur 2:  Utsnitt av gjeldende kommuneplan.  Kommuneplanens arealdel – Kommunedelplan 
sentrum del 1.  Planavgrensning vist med blå linje. 
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4.2 GJELDENDE REGULERINGSPLANER 

Planforslaget omfatter / berører følgende reguleringsplaner:    

� Reguleringsplan for Vestmyra skolesenter med planID 2004002, vedtatt av kommunestyret 
den 27.06.2005. 

� Reguleringsplan for Fauske N-Løgavlvegen Gang-sykkelveg med planID 1992002, vedtatt 
av kommunestyret den 10.12.1992 

� Reguleringsplan for Follaveien (E6) med planID 1982001, vedtatt av kommunestyret den 
15.03.1982. 

� Reguleringsplan for Vestmyra med planID 1977002, vedtatt av kommunestyret den 
18.03.1976 

Planområdet er i gjeldende reguleringsplaner regulert til idrettsanlegg, friluftsområde, særskilt 
anlegg, allmennyttig formål, trafikkformål (jernbane, parkering, kjøreveg, gang- og sykkelveg) 
friluftsområde i sjø/vassdrag, boligområde, park, friområde, offentlig bebyggelse/undervisning og 
kommunaltekniske anlegg 

 

Figur 3.  Oversikt over gjeldende reguleringsplaner.  Kilde:  Fauske kommune.no. 

 

1992 002 

1982 001 

1982 001 

2004 002 

1977 002 
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4.3 TILGRENSENDE PLANER 

Planområdet grenser til de samme reguleringsplanene som er listet opp i kap. 4.2.  I tillegg grenser 
planområdet i sør-vest opp til  

� Reguleringsplan for Fauske fotballhall.  PlanID 2007001.  Ikrafttredelse 08.05.2007 

I sørøst grenser planområdet opp til:  

� Reguleringsplan for Kirkeveien.  PlanID 1999007.   Ikrafttredelse 09.09.1999.    

 

4.4 TEMAPLANER/ANDRE KOMMUNALE FØRINGER 

I tråd med folkehelseloven av 24. juni 2011 nr.29 og Fauske kommunes eget programnotat om 
folkehelsearbeid i Fauske kommune 2010 - 2014, ønskes det å legge opp til et mangfold som 
fremmer helse og trivsel, og skaper et trygt og godt miljø for alle.   

Dette er lagt til grunn for at de aller fleste av elever og ansatte skal kunne gå/sykle til/fra Nye 
Vestmyra skole.  Det er igangsatt en egen prosess som ivaretar utvikling av nødvendige tiltak for å 
sikre et nettverk av gang/sykkelveier til / fra Vestmyra.    

 

4.5 STATLIGE OG REGIONALE PLANRETNINGSLINJER 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 
funnet at tiltaket ikke er i strid med disse.  Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse 
med planforslaget er listet opp nedenfor: 

� Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

� Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013) 

� Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

� Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

� Naturmangfoldloven (2012) 

� Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

� Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
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4.6 AVVIK MELLOM PLANFORSLAG OG GJELDENDE PLANER / 
PLANRETNINGSLINJER.   

Sett i forhold til gjeldende kommunedelplan for Fauske sentrum (del 1) og gjeldende 
reguleringsplaner, er det følgende avvik;  

 

4.6.1 Reguleringsplan for Vestmyra skolesenter med planID 2004002 

Langs Farvikbekkens nordside er det i gjeldende reguleringsplan avsatt areal til  

� SA – område for særskilte anlegg  

� I – Idrettsanlegg 

� FRL – Friluftsområde på land 

I forslaget til ny reguleringsplan er område avsatt til idrettsanlegg beholdt uendret men gitt 
betegnelsen BIA 2 – Idrettsanlegg.  Videre er område avsatt til SA og FRL slått sammen og gitt 
betegnelsen Nærmiljøanlegg BNA.   

Området omkring Fauskehallen er i gjeldende reguleringsplan avsatt til  

� A – Allmennyttige bygninger 

I forslaget til ny reguleringsplan er dette arealet gitt betegnelsen BIA 1 – Idrettsanlegg.    

Området mellom ungdomsskolen og Hegreveien er i gjeldende reguleringsplan avsatt til; 

� SA – område for særskilte anlegg  

� FRL – Friluftsområde på land 

I forslaget til ny reguleringsplan er dette arealet gitt betegnelsen BO – Offentlig tjenesteyting.  

 

4.6.2 Reguleringsplan for Fauske N-Løgavlvegen Gang-sykkelveg med planID 

1992002, vedtatt av kommunestyret den 10.12.1992 

Denne reguleringsplanen berøres bare i begrenset grad.   

I gjeldende reguleringsplan er området mellom Farvikbekken og Fuglveien avsatt til friområde.   

I forslaget til ny reguleringsplan er dette området avsatt til Naturområde (GN).   
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4.6.3 Reguleringsplan for Vestmyra med  planID 1977002, vedtatt av 

kommunestyret den 18.03.1976 

I planens østligste del (Mellom Fuglveien og Farvikbekken) er det i eksisterende plan avsatt areal 
til:  Friområde – park, turveg, leik.    

I forslaget til ny reguleringsplan er deler av dette arealet foreslått disponert til:   

� Parkering SPA3 (2.700 daa) 

� Privat tjenesteyting BP (0,763 daa) 

� Naturområde GN (6.558 daa).    

 

4.6.4 Reguleringsplan for Follaveien (E6) med planID 1982001, vedtatt av 

kommunestyret den 15.03.1982. 

I forhold til eksisterende reguleringsplan vil krysset mellom E6 Follaveien og Fuglveien bli utvidet 
og forsterket.    
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende 

forhold 

 

5.1 BELIGGENHET 

Planområdet ligger i Fauske kommune, Nordland fylke.    

Planområdet er på ca. 95 daa og ligger på Vestmyra nordvest for Fauske sentrum og vest for 
E6/Follaveien.  Fauske videregående skole grenser til planområdet i vest.   

 

Figur 4.  Lokalisering av planområdet.  Avgrensning er omtrentlig.   Kilde;   Norgeskart.no 

 

 

 



 Oppdragsnr.: 5145545 

  

Områderegulering for Nye Vestmyra skole 

Plan-ID: 1841-2014001  | Fauske kommune       

 

 | Side 20 av 41

 

5.2 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK 

Planområdet er i dag brukt til skole- (barne- og ungdomsskole) og idrettsanlegg med tilhørende 
fasiliteter, uteoppholdsarealer og trafikkarealer.  Det er opparbeidet store parkeringsarealer i 
tilknytning til idrettsanlegget og i nordvestre del av planområdet mot Hegreveien. Vest for 
Fauskehallen / nord for skoleanlegget ligger et stort ubebygd myrområde.  

Skole- og idrettsanlegget grenser mot Farvikbekken med tilstøtende skogområde/naturområde mot 
sør/sørvest. Det går også en natursti langs bekken. 

I nordøstre del av planområdet er det, vest for Fuglveien, et skogsområde på begge sider av 
Farvikbekken. Fauske Helsesportslag har sine lokaler i tilknytning til Fuglveien og dette 
skogområdet.   

Planområdet grenser til boligområder både i sør/sørøst, øst og i nord.  I vest grenser planområdet 
til Fauske videregående skole med fasiliteter slik som fotballbane og idrettsbane (Fauske 
idrettspark). 

 

5.3 STEDETS KARAKTER 

Planområdet 

Bebyggelsen i planområdet består av ungdomsskolen, barneskolen, og idrettsanlegget 
Fauskehallen.  Ungdomsskolen er nærmest kvadratisk og står på den sørvestlige delen av 
planområdet. Bygget har flatt tak og består av flere fløyer som er oppført med byggehøyder på 1 til 
2 etasjer.  Like øst for ungdomsskolen ligger barneskolen.  Bygget har saltak og er oppført med 
byggehøyde på 1 etasje. 

Idrettsanlegget Fauskehallen er bygd like nordøst for barne- og ungdomsskolen, mot Hegreveien. 
Bygget er oppført med byggehøyder på ca. 4 m (gesimshøyde) og ca. 12 m (mønehøyde). 

Tilstøtende områder 

Planområdet grenser til eksisterende boligfelter bestående av frittliggende eneboliger og rekkehus 
både mot nord (Vestmyra boligfelt) og mot sør/sørøst. I vest grenser planområdet til Fauske 
videregående skole.  Møt øst og nordøst grenser planområdet også til forretningsbygg og 
næringsbygg/industribygg.   

Byform 

Fauske er et knutepunkt for trafikk (vei og jernbane) mellom Nord-Sør og Øst-Vest i Nordland.   
Denne funksjonen er avspeilet i kommunevåpenet.  Som en følge av å være et viktig knutepunkt, 
er Fauske et viktig senter for handel og næringsvirksomhet i området.    

Vestmyra-området er et typisk resultat av ekspansjonen for byer og tettsteder på 70-tallet.  
Velstandsøkning, befolkningsøkning og sentralisering samt en økt bevissthet av verdien av å bo 
utenfor sentrum, reiste behov for nye boligområder med vektlegging av rekkehus og eneboliger.   

Området ble bygget ut i samme tidsperiode og har derfor et enhetlig og velregulert preg.  Området 
vil – som mange andre tilsvarende områder – være inne i et generasjonsskifte.   
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5.4 LANDSKAP 

Fauske ligger i landskapsregion 32 «Fjordbygdene i Nordland og Troms».  Dette er en vanlig 
landskapstype i Nordland.  For videre beskrivelse av landskapsregionen, viser vi til rapport fra 
NIJOS2.   

 

Figur 5:  Landskapsregion 32.5.  Indre Salten.    

 

Fauske tettsted ligger i en sørhelling ned mot Saltenfjorden.  Dette gir generelt gode solforhold og 
utsiktsforhold i byen.   

Framherskende vindretning er øst-sørøst.  Lokalklimaet må regnes som et innlandsklima.   

Mot nord og vest domineres landskapet av store myrområder.  Nær byen er disse myrområdene i 
stor grad oppdyrket og/eller disponert til utbyggingsformål    

Vestmyra ligger på et tidligere myrområde nordvest for sentrum.  I dag er det bare noen mindre 
deler igjen av det opprinnelige myrlandskapet.   

Det er ikke påvist spesielle landskapsverdier i området.    

 

5.5 KULTURMINNER OG KULTURELL VERDI 

Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i planområdet. Eksisterende bygninger er heller 
ikke verneverdige. 

                                                      
2 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging.   NILJOS rapport 2/98.  Landskapsregioner i Norge.   



 Oppdragsnr.: 5145545 

  

Områderegulering for Nye Vestmyra skole 

Plan-ID: 1841-2014001  | Fauske kommune       

 

 | Side 22 av 41

 

 

5.6 NATURVERDIER 

Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet.   

 

5.7 REKREASJONSVERDI/REKREASJONSBRUK 

Sør/sørøst for planområdet renner Farvikbekken. Bekken er omgitt av et skogsområde og fortsetter 
nordover og vestover.  Det går en natursti/tråkk langs bekken, noe som tyder på at området brukes 
til lek og i friluftssammenheng.  

 

5.8 LANDBRUK 

Planområdet har ikke vært regulert til landbruksformål og har heller ingen landbruksverdi.   

 

5.9 TRAFIKKFORHOLD 

Kjørevei  

Planområdet har i dag atkomster både fra sør (Gymnasveien / Kirkeveien)  og fra øst, Follaveien / 
Fuglveien.  

I øst går Follaveien (E6) i nord-sør retning med avkjøring nordøst i planområdet til Fuglveien og 
videre til Hegreveien.  Sør for planområdet ligger Rv80 som er veiforbindelsen mellom Fauske og 
Bodø.  Med avkjøring fra Rv80 til Kirkeveien sør-vest for planområdet går Kirkeveien i retning vest - 
øst til den kobles på E6 like sør for veikrysset mot Fuglveien.  Hegreveien som går gjennom 
planområdet i nord har avkjøring fra Fugleveien i øst og kobles på Farvikveien i vest som igjen 
knyttes opp mot Kirkeveien.  Gymnasveien som har avkjøring fra Kirkeveien går inn mot 
planområdet i sørvestlig hjørne og møter eksisterende gangvei.  Gymnasveien er stengt for 
gjennomkjøring.   

Fra planområdet og til Fauske sentrum er det en avstand på ca. 1 km. Fauske jernbanestasjon 
ligger ca. 1,1 km øst for planområdet.  

Det planlegges omlegging av Rv80. Den nye traseen vil gå på nordsiden av planområdet. Fra 
Klungset i vest vil Rv80 gå nord for planområdet og inn i en rundkjøring nordøst for planområdet og 
denne vil knyttes opp mot E6.  Ut fra denne rundkjøringen vil det bli bygget en ny tilknytning til 
Fuglveien.  Dette kan innebære at dagens avkjøring til Fuglveien fra E6 blir stengt.   

Gang- og sykkelvei 

I forbindelse med etablering av Nye Vestmyra skole, vil Erikstad skole og Hauan skole bli nedlagt.  
Dette innebærer at det må planlegges en ny struktur for gang- og sykkelveier mellom østlige og 
vestlige deler av byen.   
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Det er gjennomført en egen Barnetråkk-registering for Fauske øst3, og en tilsvarende Barnetråkk-
registrering er under utarbeidelse for Fauske vest.   

I tilknytning til Barnetråkkregistreringen for Fauske øst er det laget en egen rapport for kartlegging 
av tiltak.  Vi viser her til sak 010/15 for Fauske Formannskap.    

En tilsvarende rapport vil bli utarbeidet for Fauske vest.  Når Barnetråkk vest og tilhørende rapport 
foreligger, vil det bli fremmet en sak for Formannskapet som omfatter prioritering av tiltak.   

Kollektivtransport  

Det er Bussholdeplass på Vestmyra skolesener.   Her stopper bussrutene 18-472, 18-481, 18-493, 
18-494, 18-496 og 18-499 (Sentrumsbussen).   

 

Figur 6.   Bussholdeplasser på og omkring Vestmyra skolesenter.    

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Barnetråkkregistrering Fauske øst, inkludert telling av myke trafikanter, Reguleringsplan E6 Undergang 
Fauske.  Statens Vegvesen september 2014.    
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Trafikkmengde 

Kartet under gir et bilde av trafikkmengden i Fauske i 2013.  ÅDT er et uttrykk for antall kjøretøy i 
gjennomsnitt over året pr døgn.  Antall kjøretøy telles pr år og deles likt på antall døgn i året.    

Av dette framgår at det passerer 9.250 kjøretøy i snitt gjennom Storgata på Fauske pr døgn.   
Tilsvarende passerer 5.900 kjøretøy pr døgn i Follaveien (E6) ved NICO-krysset (avkjørsel til 
Fuglveien / Vestmyra).    

 

Figur 7.   Trafikkmengde (ÅDT) i Fauske år 2013.  Kilde:  Statens vegvesen.    
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Trafikksikkerhet og ulykkessituasjon 

Det er i Barnetråkkregistreringene også tatt med en oversikt over ulykkesregisteringer på Fauske.  
Vi gjengir registeringene her:    

 

 

Figur 8.  Ulykkesregisteringer på Fauske år 2003-2013.   Kilde;  Statens vegvesen.    

 

I følge dette kartet er det i perioden 2003-2013 registrert 4 ulykker i tilknytning til planområdet.     
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5.10 BARNS INTERESSER 

Barns interesser er ivaretatt gjennom planløsningen og oppfølgingen av 
Barnetråkkregisteringsarbeidet.  Det er utarbeidet et eget rom- og funksjonsprogram for skolen.   

 

5.11 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Vestmyra skole ligger i nær tilknytning til idrettshall og idrettsstadion, med Fauske Videregående 
og Vestmyra barnehage som nærmeste nabo. 

Skolesenteret består av to avdelinger; Barnetrinnet og ungdomstrinnet. 

Barnetrinnet har 1. – 7. årstrinn og SFO for elever fra 1. - 4. skoletrinn.  Det er 33 ansatte som har 
ansvaret for 234 elever. 

Ungdomstrinnet har 8. - 10. trinn.  De 48 ansatte på ungdomstrinnet har ansvar for 300 elever. 

Vestmyra barnehage har 6 avdelinger fordelt på to hus; Bakkebygrenda og Eventyrgrenda.    

Det planlegges en fotballhall like nord for planområdet.    

 

5.12 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET 

Universell tilgjengelighet er ivaretatt i planforslaget.    

 

5.13 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Vann- og avløpsnett samt el-forsyning er ført frem til påstående bygninger og ivaretatt i 
planforslaget. 

 

5.14 GRUNNFORHOLD 

Grunnen består ifølge NGUs løsmassekart av tykk havavsetning, og torv og myr og kan være 
indikasjon på ustabile grunnforhold i følge NVE. NGI har laget en rapport vedrørende kvikkleire for 
Fauske og planområdet er innenfor kartlagt område.  Vestmyra er ikke markert som fareområde, 
men nordvest og sørvest for planområdet viser kartleggingen middels fare. Kommunen stiller 
likevel krav i planbestemmelser om at tiltakshaver skal gjennomføre grunnundersøkelser og 
fremlegge geoteknisk rapport før det gis tillatelse til tiltak i området.   
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Figur 9.   Kvikkleireområder – middels faregrad.  Risikoklasse 3.   Kilde;  NVE-Atlas.    

 

De vurderte områdene (orange skravur på kartet i figur 9) er plassert i risikoklasse 3. Risiko er 
inndelt i 5 klasser der klasse 1 er laveste risiko mens 5 er høyeste risiko.  Vi viser her til publikasjon 
fra NGI4.  

Kartet i figur 9 innebærer ikke at arealer utenfor de angitte fareområdene er sikre.   Det er derfor 
gjennomført grunnboringer i området for å avdekke mulige fareområder for ras og grunnbrudd.   

Det er gjennomført grunnboringer i forbindelse med; 

� Oppføring av nybygg – ungdomsskolen 

� Bygging av ny parkeringsplass nordøst i området langs Fuglveien 

� Bygging av kulvert under E6 ved NICO-Krysset.    

 

5.15 STØYFORHOLD 

Planområdet er ikke støyutsatt.  Støybildet består hovedsakelig av trafikkstøy fra lokal biltrafikk. 

 

                                                      
4 NGI 20001008-2. (21. august 2001 – revidert 8. oktober 2008).   Program for økt sikkerhet mot leirskred.   
Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire.    
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5.16 LUFTFORURENSNING 

Det er ikke kjent at det er forurensing i grunnen eller andre typer forurensning i planområdet.  Det 
er et industriområde nord for Fuglveien, men det er ikke kjent at dette området gir forurensning 
som kan påvirke planområdet.    
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6 Beskrivelse av planforslaget 
I tillegg til framlagt planforslag viser vi til rom- og funksjonsprogram for Vestmyra skole.   

 

6.1 PLANLAGT AREALBRUK 

Området foreslås disponert på slik måte:    

 

Figur 10.  Planforslag.  Områderegulering for Nye Vestmyra skole.    
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Viktigste reguleringsformål i planforslaget er:   

• Faresoner (PBL § 12-5).   

♦ Langs Farvikbekken er det lagt inn en sone som angir flomfare.   

• Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5.  nr 1) 

♦ Offentlig tjenesteyting (BO).  Angitt på plankartet med rød farge.  Dette vil være arealer 
for bygging av Nye Vestmyra skole (Ungdomsskolen), opparbeidelse av utearealer og 
eksisterende barneskole.   

♦ Privat tjenesteyting (BP).  Angitt på plankartet med rød farge.   Dette er ny tomt for 
Helsesportlagets bygninger ved kryss Fuglveien x Hegreveien som må rives som følge 
av ny gangkulvert under E6.   

♦ Idrettsanlegg (BIA).  Angitt med grønn farge.   Dette er arealer avsatt til Fauskehallen og 
deler av Fauske idrettspark i Planområdets sørvestre hjørne.   

♦ Nærmiljøanlegg (BNA).  Angitt med grønn farge.  Området langs Farvikbekken.   

• Samferdselsanlegg (PBL § 12-5 nr 2) 

♦ Kjøreveg (SKV).  Omfatter Hegreveien og Fuglveien.   I planforslaget er Hegreveien 
stengt for gjennomkjøring.   

♦ Fortau (SF).  Rosa farge på plankartet.  Et mindre areal på parkeringsplassen øst for 
Fauskehallen er avsatt til Fortau.  Sees i tilknytning til «kiss and ride».    

♦ Gang- og sykkelvei (SGS).   Rosa farge på plankartet.  Sammenhengende system av 
gang- og sykkelveier gjennom hele området.  Disse kobles sammen med øvrig gang- og 
sykkelveinett gjennom Fauske j.fr. Barnetråkkregistreringen.   

♦ Annen veggrunn (SVT og SVG).  Mørk grå/grønn farge på plankartet.   Angir 
vegskråninger og areal mellom veger, gang- og sykkelveier mv.   

♦ Parkering (SPA).   Det er avsatt areal til parkering øst for Fauskehallen, langs Fuglveien 
og nordvest i planområdet.  Det er også avsatt areal til «kiss and ride» øst for 
Fauskehallen.  Det er et bevisst valg at man vil søke å unngå trafikk inn i selve 
skolearealet.  Parkeringsplassene er lagt utenfor selve skoleområdet for å oppmuntre til 
å bruke gang- og sykkeladkomst og for å minke trafikken i skoleområdet.   

• Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr 3) 

♦ Naturområde (GN).  Det er avsatt områder til grønnstruktur nordøst i planområdet.   

• Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL 12-5 nr 5) 

♦ Friluftsområde (LF).   Det er avsatt arealer til friluftsområde langs Farvikbekken.    

 



 Oppdragsnr.: 5145545 

  

Områderegulering for Nye Vestmyra skole 

Plan-ID: 1841-2014001  | Fauske kommune       

 

 | Side 31 av 41

 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL 12-5 nr 6) 

♦ Naturområde sjø og vassdrag (VNV).  Farvikbekken er avsatt til Naturområde.    

 

6.2 ANALYSER/UTREDNINGER 

I Forbindelse med områdereguleringen er det under gjennomføring følgende analyser:   

� Det er gjennomført en Barnetråkkregistrering for Fauske øst (Hauan, Sjåheia, Finneid).   

� En tilsvarende Barnetråkkregistrering er under utarbeidelse for Fauske vest (Erikstad).    

� På bakgrunn av Barnetråkkregistreringene er det utarbeidet en tiltaksplan for hvilke 
gang/sykkelveier/fortau som må bygges i Fauske øst.  En tilsvarende tiltaksplan vil bli 
utarbeidet for Fauske vest.    

� Prosjektering av en kulvert under E6 (Follaveien) ved NICO-krysset er under prosjektering 
av Statens vegvesen.    

 

6.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING 

Vi viser til kap. 2.   

Eksisterende Vestmyra ungdomsskole skal saneres.   

Den nye skolens totale bruttoareal vil bli 9.300 kvadratmeter - av dette utgjør den eksisterende 
barneskolen 1.750 kvadratmeter.  Barneskolen skal modifiseres og bygges noe om for å tilpasses 
en 2 - parallell skole for 1. - 4- trinn.  Nybygget får et areal på rundt 7.500 kvadratmeter og vil 
romme mellomtrinnet 5. -7. trinn og ungdomstrinnet 8. - 10.trinn. 

Maksimal tillatt gesims-/mønehøyde settes til 10 m regnet ut fra gjennomsnittlig planert terreng og 
får ikke overstige kote + 39,5 (NGO). Heissjakter, trapperom, tekniske rom, etc. tillates over de 
oppgitte byggehøydene og får ikke overstige kote +43,5 (NGO). Arealet for sistnevnte får heller 
ikke overstige 15 % av den totale takflaten.  

 

6.4 BOMILJØ/BOKVALITET 

Dette er ikke aktuelt i denne områdereguleringen.   

 

6.5 TILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR 

Vi viser til kap. 5.9. som viser trafikkforhold i området.   

Tilknytning til vann, avløp og elektrisk anlegg gjennom offentlig nett.   
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6.6 TRAFIKKLØSNING OG KJØREATKOMST 

Innkjøring fra E6 til Fuglveien er i dag for svak i forhold til eksisterende trafikk og spesielt i forhold 
til busstrafikken.  Det er foretatt trafikktellinger som fastslår det. Med bakgrunn i trafikktallene er 
krysset i plankartet gitt en utforming slik at den tilfredsstiller gjeldene vegnormaler. Likedan krysset 
Fuglveien/Hegreveien.  Det er videre lagt inn busslommer langs E6 med standarden- 
utbedringsstandard. 

Når ny RV80 er på plass, vil ny innkjøring til området skje via en rundkjøring nord for planområdet.  
Eksisterende avkjørsel fra E6 til Fuglveien kan nedgraderes evt. stenges.    

Omlegging av RV80 mellom Klungset og Vestmyra vil bli forsinket som følge av vanskelige 
grunnforhold.  Dette stiller krav til oppgradering av krysningspunkter av RV80 på Erikstad som et 
midlertidig tiltak inntil ny RV80 er ferdigstilt.   

Det mangler gode krysningspunkt over E6 for elever fra Hauan / Fauske øst, ved omlegging til Nye 
Vestmyra skole.  For å trygge skoleveien for elevene planlegges det bygging av kulvert for kryssing 
av E6 ved NICO-krysset.  Dersom denne løsningen ikke kommer på plass innen 2016, må man her 
tenke midlertidige løsninger i form av lysregulert kryssing.    

Et sammenhengende gang- og sykkelveisystem med Nye Vestmyra skole som sentrum er under 
planlegging.  Denne prosessen bygger videre på Barnetråkkregistreringene og prioriteringer av 
tiltak for å sikre et slikt sammenhengende system.   

Tilknytningsveier, gang- og sykkelveier og fortau innad i planområdet utformes iht. vegnormalen.   

 

6.7 PARKERING 

Det er avsatt areal til parkering øst for Fauskehallen, langs Fuglveien og nordvest i planområdet.  
Det er også avsatt areal til «kiss and ride» øst for Fauskehallen.  Det er et bevisst valg at man vil 
søke å unngå trafikk inn i selve skolearealet.  Parkeringsplassene er lagt utenfor selve 
skoleområdet for å oppmuntre til å bruke gang- og sykkeladkomst og for å minke trafikken i 
skoleområdet.   

 

6.8 KOLLEKTIVTILBUD 

Se kap. 5.9.   

 

6.9 PLANLAGTE OFFENTLIGE ANLEGG 

Nye Vestmyra skole er i sin helhet et offentlig anlegg.   
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6.10 MILJØOPPFØLGING 

Det er stilt krav om dokumentasjon av tiltaksplan i forhold til eventuell forurenset grunn. 

 

6.11 UNIVERSELL UTFORMING 

Adkomst for funksjonshemmede vil skje fra parkeringsplassen vest for Fauskehallen eller fra 
Hegreveien.  Gang- og sykkelveier vil bli utformet iht. «Universell utforming med nye endringer fra 
01.01.2015»5.   

 

6.12 UTEOPPHOLDSAREAL 

Som del av det nye skoleanlegget vil det også bli anlagt et attraktivt uteområde som skal stimulere 
til aktivitet og fysisk utfoldelse både for elevene og for befolkningen i Fauske for øvrig. Det er et mål 
at uteanlegget i tillegg til å være skolegård, skal fungere som et nærmiljøanlegg og en bypark og 
være til bruk både i skoletiden og på fritid. Nye Vestmyra skole skal være den beste 
helsefremmende skole når det gjelder inne- og utemiljø og pedagogiske plattform. 

Det har i tiden etter vært jobbet med utarbeidelse av byggeprogram og å klargjøre/beskrive 
kravspesifikasjonen for ombyggingsarbeidet av barneskolen og nybygget.  

Dette er i planforslaget hensyntatt ved at 16,278 daa er avsatt til Nærmiljøanlegg (BNA).  Dette 
arealet ligger i direkte tilknytning til Fauskehallen, Fauske idrettspark og en sammenhengende 
grønnstruktur langs Farvikbekken.    

Vi viser for øvrig til rom- og funksjonsprogram – kap. 16 som beskriver uteområdet.   

 

6.13 LANDBRUKSFAGLIGE VURDERINGER 

Ikke aktuelt i denne sammenhengen 

 

6.14 KULTURMINNER 

Det er ikke registrert kulturminner i området.   Vi viser til kap 5.5.   

 

6.15 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Viser til kap 6.12.    

                                                      
5 http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-tilgjengelighet-
endringer-fra-1.1.2015/ 
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6.16 PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING 

Det er i planforslaget ikke laget egen plan for avfallshåndtering.   Avfallshåndtering fra 
skoleanlegget ivaretas av ordinær infrastruktur for avfallshåndtering.    

 

6.17 RISIKO- OG SÅRBARHET  

 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

x Se kap 5.14.   

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke gjennomført målinger. 
Fra 1.7.2010 er det lovpålagt krav 
om radonsperre i alle nye 
bygninger hvor det oppholder seg 
mennesker.  

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
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området? 

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 

 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

 Vi viser til kap. 5.9.  Trafikkforhold 
og at det vil bli gjennomført tiltak 
iht. pågående 
Barnetråkkregistreringer i Fauske.   

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Ja. 

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

x  

Tidligere Er området påvirket/forurenset fra tidligere   
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6.18 AVBØTENDE TILTAK/LØSNINGER ROS 

Det er ikke foreslått avbøtende tiltak ut over det som framkommer i denne planbeskrivelsen.   

 

6.19 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Eventuelle rekkefølgebestemmelser avklares i planbestemmelsene.   

 

bruk virksomhet? 

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

• Annet (spesifiser)  Ukjent 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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7 Konsekvensutredning 
Områdereguleringsplanen for Nye Vestmyra skole er ikke konsekvensutredningspliktig.   

Områdereguleringsplanen endrer ikke områdets formål som gitt i overordnet plan (se kap. 4.1.), og 
er derved etter forskriftens6 §2 ikke konsekvensutredningspliktig.   

Det er derfor ikke utarbeidet egne konsekvensutredninger i tilknytning til denne 
områdereguleringsplanen.   

 

                                                      
6 Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.  FOR-2014-12-19-1726.   
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8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
En gjennomføring av dette planforslaget vil i hovedsak innebære:  

- Sanering av eksisterende ungdomsskole og bygging av ny ungdomsskole på Vestmyra.   Dette 
vil danne kjernen i prosjektet Nye Vestmyra skole.   

- Oppstramming av nærmiljøanleggene i tilknytning til Nye Vestmyra skole.   

- Oppstramming av veier, fortau, gang- og sykkelveier i området for å imøtekomme 
vegnormalens krav.    

 

8.1 OVERORDNEDE PLANER 

Vi viser til kap. 4.1.   

 

8.2 STEDETS KARAKTER 

En oppgradering av skolens bygningsmasse, utearealene samt infrastruktur vil skape et mer 
attraktivt byrom og sannsynligvis øke befolkningens bruk av området.  Dette er i samsvar med 
kommunens intensjon om å gjøre skolen og området omkring til en bypark.    

 

8.3 LANDSKAP  

Landskapsformene i området vil være uendret.    

 

8.4 NATUR- OG KULTURVERDIER 

Det er ikke påvist kulturminner, kulturmiljø eller verneverdier i planområdet.   

Sett i forhold til kravene i Naturmangfoldlovens kap II (§§4-14) vurderes disse ivaretatt gjennom 
overordnet plan.   
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8.5 REKREASJONSBRUK OG UTEOMRÅDER 

Det er i planforslaget bevisst lagt opp til at områdets rekreasjonsverdi skal økes.   Dette ivaretas i 
første rekke gjennom utvikling av nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og områdets nettverk av gang- og 
sykkelveier.    

Dette er i samsvar med kommuneplanens satsing på folkehelse i Fauske kommune.   

Vi viser for øvrig til rom- og funksjonsprogrammets kap. 16.  

 

8.6 TRAFIKKFORHOLD 

Hovedmønsteret i trafikkbildet holdes i hovedsak uendret.   

Ved omlegging av RV80 vil ny innkjøring til området komme via rundkjøring nord for planområdet.  
I en slik sammenheng kan Fuglveien bli stengt for alminnelig trafikk i krysset mot E6.  

Det er ikke i dette planforslaget lagt opp til endringer i kollektivtilbudet i området. Det er regulert inn 
busslommer langs E6 iht. vegnormalene med standarden- utbedringsstandard.  Det vises i denne 
sammenheng til kap. 5.9.   

 

8.7 BARNS INTERESSER 

Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er lagt fram 
som eget rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging».    

Formålet med rikspolitiske retningslinjer er å:  

a) Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven.  

b) Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 
løpende planlegging og byggesaksbehandling.  

c) Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 
hensyn/interesser.   

RPR stiller krav til den kommunale planleggingsprosessen.  Kommunen skal:  

a- Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og 
bygningsloven.   

b- Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 
kommuneplanarbeidet.  

c- Utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og 
anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres der barn og unge er berørt.  
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d- Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram 
og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.   

Denne planen gjelder områdereguleringsplan for Nye Vestmyra skole.  I denne planen er barn og 
unges interesser ivaretatt gjennom;   

� Areal for Nye Vestmyra skole 

� Areal til Nærmiljøanlegg, Idrett mv.   

� Sammenhengende trafikkløsninger som prioriterer gående og syklende.   

� Barnetråkkregistreringer og tiltak i forhold til barnetråkk.    

 

8.8 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Planforslaget ivaretar behov for skolekapasitet, barnehagekapasitet og behov fro nærmiljøanlegg.   

Vi viser til kap. 6.12.   

 

8.9 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET 

Vi viser til kap. 6.11.   

 

8.10 ENERGIBEHOV 

Dekkes gjennom eksisterende infrastruktur.   Vi viser i denne sammenheng til innspill fra Fauske 
lysverk (kap. 3.3). 

 

8.11 RISIKO OG SÅRBARHET ROS 

Denne planen endrer ikke risiko og sårbarhet.   Vi viser til kap. 6.17.   

 

8.12 JORDRESSURSER OG LANDBRUK 

Ikke aktuell i denne sammenheng.   

 

8.13 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Ivaretas gjennom eksisterende offentlig vann- og avløpsnett.    

 



 Oppdragsnr.: 5145545 

  

Områderegulering for Nye Vestmyra skole 

Plan-ID: 1841-2014001  | Fauske kommune       

 

 | Side 41 av 41

 

8.14 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Tiltak som følger av denne planen vil alt vesentlig være et kommunalt økonomisk ansvar.    

 

8.15 INTERESSEMOTSETNINGER 

Det er ikke registrert motstridende arealinteresser i denne planen.   

 

 


