
 
Bestemmelser i tilknytning til  

DETALJREGULERNG FOR DEL AV FAUSKE STASJONSOMRÅDE  
i Fauske kommune  

 

§ 1 GENERELT  
 
Det regulerte området er vist på plankartet detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde 
med plan ID 2016001. Planen erstatter deler av reguleringsplanen for Fauske 
stasjonsområde, vedtatt 05.10.2006 – plan ID 2006001 

For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er beskrevet nedenfor. 
 
§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
 
2.1 Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål, jf. Plan og bygningsloven (PBL) § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1) 
 Godsterminal (BGT1-BGT2) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr. 2) 
 Veg (SV) 
 Kjøreveg (SKV1-SKV2) 
 Fortau (SF) 
 Gang/sykkelveg (SGS1-SGS4) 
 Annen veggrunn – teknisk anlegg (AVT) 
 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
 Trase for jernbane (STJ) 
 Parkering (SPA) 
 
Grønnstruktur (PBL §12-5, nr. 3) 
 Friområde (GF) 
 
 
§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
 
3.1 Kulturminner 
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel 
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene 
omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §8. 

3.2 Tilgjengelighet  
Kriterier for tilgjengelighet nedfelt i teknisk forskrift gjøres gjeldende for alle bygg og 
uteområder.  
 
3.3 Støy – støyskjerming 
Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging           
T-1442 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 
I byggeplanfasen skal det gjøres nærmere støyutredning og eventuelt gjennomføres tiltak for 
å redusere støy fra terminalområdet til nærliggende boliger, jf. § 7, avsnitt 7.1. 



 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
4.1 Område til Godsterminal, BGT1 
Området BGT1 opprettholdes som terminal.  
Eksisterende bygninger på område BGT1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin 
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må 
tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg, og det samlede 
bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 35 %.  
 
4.2 Område til godsterminal, BGT2.  
Område BGT2 opprettholdes som terminal for omlasting av gods mellom veg og jernbane.  
Utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til 
form og materialvalg, og det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 5 %. 
 
 
§ 5 GRØNNSTRUKTUR  
 
5.1. Friområde, GF 
Området regulert til friområde kan gis en parkmessig behandling og tilsåes og beplantes med 
busker og/eller trær.  

 

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1. Trase for jernbane (jernbaneområde), STJ 
Innenfor område STJ kan det det etableres anlegg og konstruksjoner i tilknytning til 
jernbanedriften, herunder blant annet spor, teleanlegg, tekniske skap, tekniske bygg, 
servicebygg, plattformer og plattformadkomster, sikkerhetsgjerder, master, 
belysningsanlegg, fundamenter, kabelkanaler og kulverter. 
 
6.2 Gang- og sykkelveg, SGS1-SGS4  
Områdene SGS1 til SGS4 reguleres til gang- og sykkelvei med bredder iht. plankartet. 
Eierformen er offentlig. Gang/sykkelvei skal ha fast dekke med bredde 2,5-3,0 m. 
 
6.3 Fortau, SF1-SF2 
Eksisterende fortau. Opprettholdes som tidligere. 
 
6.4 Veg, SV 
Felles veg for inn og utkjøring til BGT1 og BGT2. Området reguleres til veg med bredde iht. 
plankartet. 
 
6.5 Kjøreveg, SKV1-SKV3 
Eksisterende kjøreveg. Områdene SKV1 til SKV3 reguleres til kjøreveger med bredder iht. 
plankartet. Eierformen er offentlig. 
 
6.6 Annen veggrunn – teknisk anlegg, AVT1-AVT7 
Områdene AVT1-AVT7 reguleres til annen veggrunn- tekniske anlegg med areal som 
fremgår av plankartet. Dette er områder for skjæringer, fyllinger, grøfter, snø opplag, 
rekkverk, støttemur, skilt, etc. Eierformen for disse områdene er offentlig. 
 



6.7 Annen veggrunn – grøntareal, SVG1-SVG3 
Områdene SVG1-SVG4 reguleres til annet vegformål- grøntareal som fremgår av plankartet. 
Dette er områder for skjæringer, fyllinger, grøfter, grøntanlegg, støttemur etc. Eierformen for 
disse områdene er offentlig. 
 
6.8 Parkering, SPA 
Området SPA reguleres til parkeringsareal (køområde for adgangskontroll) for tungtransport 
som skal inn til BGT2. 
 
 
§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
7.1 Utbygging  
Det er ikke tillatt å bebygge noen tomt innenfor planområdet før nødvendig opparbeiding av 
vei, vannforsyning og avløp har funnet sted. Før tiltak i området BGT2 igangsettes skal det 
utarbeides byggeplan som skal godkjennes av kommunen jf. § 3, avsnitt 3.3. 
Før tiltak settes i gang skal overvann ivaretas på en forsvarlig måte. 
 
7.2 Belysning 
Gang/sykkelveg og fortau innenfor planområdet skal ha tilfredsstillende belysning. 
Fotgjengerfelt mellom SF1 og SGS2 over Terminalveien skal være belyst på hver side av 
veien. 
Fotgjengerfelt mellom SF1 og SGS1 over Holtanveien skal være belyst på hver side av 
veien. 
 
7.3 Grunnforhold 
Før det gis tillatelse til tiltak i planområdet skal området være geoteknisk vurdert av 
fagkyndig personell. Dokumentasjon på dette skal foreligge ved søknad om 
byggetillatelse. 
 

oooooooooooooooo  
Planbestemmelsene utarbeidet den 12.10.2016 av Jernbaneverket  
Revidert av Fauske kommune den 03.01.2017. 

 


