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1. Bakgrunn 
 

Forslaget til reguleringsendring for del av Fauske stasjonsområde utarbeides av Fauske kommune 
(plankart) og Jernbaneverket (planbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse og støyvurderinger) i 
samarbeid. Hensikten med endringsforslaget er å tilrettelegge for økt godstrafikk på Nordlandsbanen 
og økt terminalkapasitet på Fauske. Som en følge av nedleggelsen av fraktbåtruten fra Bodø og 
nordover er det oppstått en betydelig økning i omlasting tog/bil på Fauske. 

Fauske stasjon ble åpnet i 1958 og var endestasjon i noen år før hele banen til Bodø ble åpnet i 1962. 
Fauske har siden starten vært omlastningsstasjon for gods, som skal videre på E6 nordover, og 
omstigningsstasjon til busser til Sortland, Harstad og Narvik. 

Jernbaneverket ønsker generelt å bidra til økt godstrafikk på jernbane. På Nordlandsbanen legges det 
til rette for 5 godstogpar i døgnet mot dagens 3. Det er også behov for å sikre godsterminalen mot 
tyveri og sabotasje, med inngjerding og adgangskontroll. 



2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 
 

2.1 Lokalisering og bruk 
Planområdet omfatter banegården på Fauske stasjon, mellom Follaveien (E6) i nordvest og 
Hauanbrua i sørøst, og fremtidig terminalområde frem til Terminalveien i nordøst. Planområdet 
utgjør et areal på 123.8 daa. 

Planområdet har lite bebyggelse; ett verkstedbygg og Posten/Brings terminalbygg, i tillegg til en 
branntomt, hvor bebyggelsen har brent ned, men er ønsket oppført påny av grunneier. 

Jernbane- og terminalområdene er i behov av utvidelse. Sporene for godstog (4 og 5) er for korte for 
Nordlandsbanens godstog. Terminalområdet er underdimensjonert for den økte omlastningen etter 
nedleggelsen av fraktskipsruten med Tollpost-Globes M/S TEGE fra Bodø og nordover. Området er helt 
åpent og hverken sikret mot tyveri, sabotasje eller mot at tredjemann kan skade seg inne på området 
eller krysse sporene ulovlig til og fra området. 

 
Fauske er en av landets få stasjoner, hvor togtrafikken styres av en lokal tog ekspeditør. 
Ombyggingsarbeider ble påbegynt for fjernstyring, men pga. manglende godkjenning av det tiltenkte 
signalanlegget, stoppet disse opp, og spor 3 er derfor midlertidig et buttspor. 

 
Utstrakt ulovlig kryssing av stasjonsområdets spor forekommer, ikke bare gjennom terminalområdet. 

Forretnings/industriområdet nord for planområdet er bebygget med et kjøpesenter. 

2.2 Eierforhold 
 

 
 

Rødt areal og røde bygg tilhører NSB AS ved Rom Eiendom AS. Rødrutet areal er festetomter hvor 
NSB/Rom eier grunnen, med Posten/Bring som fester. Blått areal og blå bygg tilhører 



Jernbaneverket. Ved årsskiftet 2016/17 vil såvel Jernbaneverkets eiendomsavdeling som Rom 
Eiendom AS bli en del av det nye statsforetaket Bane NOR. 

Den grå eiendommen mellom ROM Eiendoms eiendommer tilhører Dahl Bygg AS og branntomten i 
nordvest Murmester Sigurd Tverå AS. 

2.3 Landskap og klima 
Fauske stasjon og godsterminal ligger i et forholdsvis flatt og til dels myrlendt område i nord i Fauske 
sentrum. Mot nordøst fra terminalområdet går dalføret Fauskeeidet. Tiltaket vil ikke medføre 
utfyllinger eller skjæringer som endrer landskapets karakter, og arealet er heller ikke visuelt 
eksponert for omkringliggende bebyggelse. 

I følge Fauske kommunes klimaplan er det en forventning til at temperaturøkningen i landsdelen vil 
være større enn i Sør-Norge frem mot år 2100. Det vil bli hyppigere tilfeller av intens nedbør og 
kraftige stormer. Dette medfører økt skredfare, spesielt langs kysten. Fauske har ingen utpregede 
flomvassdrag, men i perioder med ekstreme nedbørmengder kan selv mindre bekker i nærhet av 
bebyggelse forårsake flomskader. Rør og kulverter dimensjoneres for å tåle flomsituasjoner. 

 

2.4 Grunnforhold 
Området rundt Fauske stasjon ligger under marin grense og grunnen består av mektige 
leiravsetninger. Opprinnelig grunn har et topplag av myr over leiren. For utbygde arealer vil torvlaget 
i hovedsak være masseutskiftet og erstatt av fylling av grus, sand eller sprengstein. Det er funnet 
kvikkleire i området ved tidligere grunnundersøkelser. 

 
Det kan forventes en grunnvannstand i området 1-2 m under terreng. 

 
2.5 Forurenset grunn 

Det gjennomføres en fase 1 miljøteknisk undersøkelse høsten 2016. Foreløpige vurderinger er at 
store deler av arealet er uten mistanke til forurensing. Det vil imidlertid bli gjennomført prøvetaking 
på deler av arealet hvor det har vært aktivitet. Det gjelder først og fremst tomt for Dahl bygg og en 
branntomt. Ved påvist forurensing skal det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av Fauske 
kommune. 

 

2.6 Arealbruk og grønne interesser 
Planområdet består av jernbanestasjonen og godsterminal. I tillegg er det to næringstomter (hvorav 
en er en ubebygget branntomt), samt areal som i dag er myr og løvskog. Grøntområdene er 
inneklemt mellom terminalen/jernbanen og annen infrastruktur og bebyggelse. Arealet anses å ha 
begrenset verdi som naturområder. 

 

2.7 Biologisk mangfold 
Det ble gjennomført en biologisk kartlegging høsten 2016. Det ble gjort funn av en rødlistet art 
(nebbstarr). I tillegg ble det gjort funn av tre fremmede (svartlistede) arter, amerikamjølke (en liten 
bestand), kjempespringfrø (to små bestander), og blåleddved (et par individer). Det vil bli gjort tiltak 
for å bekjempe disse forekomstene, og unngå spredning i forbindelse med graving og 
masseforflytning. 



2.8 Tettstedsstruktur og bebyggelse 
Sørvest for stasjonsområdet ligger Fauske tettsted, øst for området småhusbebyggelse og nabo i 
nord er et kjøpesenter. 

2.9 Kulturminner 
Det er ingen kjente kulturminner på eller i nærheten av tiltaksområdet. Funnpotensialet antas å være 
lite, men dersom det gjøres funn i forbindelse med anleggsgjennomføringen skal arbeidet øyeblikkelig 
stanses og kulturmyndighetene varsles. 

 

2.10 Samferdselsanlegg/trafikk 
Innen området finnes i dag en jernbanestasjon med passasjerutveksling og en godsterminal for 
godstog og lastebiltrafikk. Stasjonen har to plattformer, en sideplattform til spor 1 og en 
midtplattform mellom spor 1 og 2. Innregulert planfri overgang mellom plattformene er ikke bygget, 
slik at overgangen er i plan over spor 1. Bussterminal/oppstilling, drosje og parkeringsplasser er 
utenfor planområdet. Adkomsten til godsterminalen er ad Terminalveien, som har riksveistatus frem 
til terminalinnkjørselen. 

 

2.11 Barn og unges interesser 
Barn og unge har i utgangspunktet ingen interesser på et sporareal eller en godsterminal, annet enn 
å skjermes fra adgang. 

2.12 Risiko og sårbarhet 
"ROS"-analyse er laget, og foreligger som egen rapport. 

 
2.13 Universell utforming 

Gangveien til undergangen under jernbanen i nordvest er utformet med en stigning i henhold til krav 
til universell utforming. 

2.14 Teknisk infrastruktur 
Overvannshåndteringen i planområdet består av to rekker med sandfang som er koblet sammen med 
overvannsledninger. Overvannet går ut i en åpen grøft nordøst i området via tre utløpsledninger fra 
sandfangene. De eksisterende sandfangene har utløp til en drensgrøft nord-øst i planområdet. 
Ledningene fra sandfangene kommer ut i bunn av drensgrøften. I sørenden av terminalområdet 
kommer det inn to kommunale overvannsledninger. I perioder med mye nedbør blir det stående 
mye vann i området der de kommunale ledningene kommer inn. 

Indre Salten Energi har nettstasjoner i sør og i nord i planområdet. Jernbaneverkets interne 
lavspentkabler ligger i planområdet, men må påvises i en senere planfase. Dagens lavspentanlegg har 
IT 230 V spenningssystemer. Anleggene har begrenset kapasitet til å takle utviklingen på terminalen. 
Tiltaket krever etablering av en ny trafo. 

 
I tillegg tilkommer telekabler. Jernbaneverket disponerer i dag 14 par i Telenorkabel både i sør og i 
nord. Jernbaneverket har fiberkabel fra skap i Slidreveien til elteknisk hus og videre til 
Jernbanestasjonen. Kabelen ligger i eksisterende rør og betongkanal. Jernbaneverket og Telenor har 
felles fiberkabel fra jernbanestasjonen til gammel Telenorsentral. GSM-R: BTS står i telerommet i 
elteknisk hus. 



2.15 Krav om konsekvensutredninger 
Planforslaget innebærer endring av deler av gjeldende reguleringsplan for Fauske stasjonsområde. 

 
Ny plan medfører i hovedsak justering av gjeldende formål. Formålene er oppdatert etter gjeldende 
sosi standard. 

Med bakgrunn i dette vurderer Fauske kommune at foreliggende planforslag ikke utløser krav om 
konsekvensutredning. 



3. Planstatus 
 

Området omfattes av reguleringsplan for Fauske stasjonsområde med planid 2006001. 
 

 
Gjeldene plan, Fauske stasjonsområde, vedtatt 05.10.2006 

 
Det for reguleringsendringen aktuelle området er regulert til: 

 
• Byggeområder transportterminal, industri og annen bebyggelse; 
• Offentlige trafikkområder jernbane, bilveg, annen veggrunn og gang-/sykkelvei; 
• Friområder områder for parkmessige anlegg; 
• Spesialområder parkbelte i industriområde, privat avkjørsel og frisiktsone; 
• Fellesområde felles avkjørsel og 
• Fareområde gasstankanlegg, 

 
hvor søndre del av vei V1 og gang/sykkelvei GS3 ikke er opparbeidet, innregulert gangbro i 
stasjonsområde JB1 ikke er bygget og gasstankanlegget fjernet. 



4. Planforslaget 
 

 
Oversikt over gjeldende plan sammen med planforslag. 

 

4.1 Samferdselsanlegg/trafikk 
Planforslaget innebærer forlengelse av spor 3, 4 og 5 i retning Bodø, noe som innebærer at 
terminalområde BGT2 (TT2 i gjeldende plan) utvides til også å omfatte gjeldende område F/I2, del av 
F/I4 og F/I5 og jernbaneområde STJ (JB1 i gjeldende plan) utvides til også omfatte gjeldende område 
I1. 

Veiområde V1 i gjeldende plan blir blindgate, med endepunkt og snuplass på X-koordinat ca. 
1033500, Y-koordinat ca. -84100. Gang/sykkelvei GS3 får en ny utforming i nabogrensen mellom gnr. 
103 bnr. 840 og gnr. 103 bnr. 1562, samt innenfor 120/1. 

Felles avkjørsel FA1 erstattes av offentlig vei der hvor eksisterende avkjørsel er. Øvrige 
fellesavkjørsler sløyfes også, da de kun vil bli brukt av en eiendom. 

4.2 Universell utforming 
Gangveien til den nye undergangen under jernbanen i nordvest og under Terminalveien i øst må 
utformes med en stigning i henhold til krav til universell utforming. 

4.3 Barn og unges interesser 
For en godsterminal er det, når det gjelder barn og unge, viktig at terminalen ikke blir en farlig 
lekeplass. Barn og unge må forhindres i å komme inn på området. Det vil skje ved inngjerding. 

 

4.4 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Egen rapport foreligger. 



4.5 Miljøkonsekvenser 
Utvidelse av godsterminalen vurderes å ha små konsekvenser for miljø. Ubebygd areal har begrenset 
verdi som naturområder, og utbyggingen medfører ikke negative konsekvenser for mulighet til å 
drive friluftsliv i området. Det forventes å være grunnforurensing på deler av arealet. Det vil bli 
gjennomført prøvetaking, og utarbeidet en tiltaksplan for graving i forurensede masser. 

 

4.6 Folkehelse 
Stasjonen og terminalområdet har liten eller ingen innvirkning på folkehelsen, utover 
støyproblematikken som behandles under punktet nedenfor. 

 

4.7 Støy og vibrasjoner 
Se egen støyrapport. 

 
4.8 Kriminalitetsforebyggende   tiltak 

Terminalen vil bli inngjerdet, som, i tillegg til å være et sikkerhetstiltak, også er 
kriminalitetsforebyggende. 

4.9 Forurensning, energiforbruk og lukt 
Aktiviteten på en godsterminal medfører risiko for hendelser som kan ha en negativ konsekvens for 
miljøet. Sannsynligheten vurderes til å være lav, jf. ROS-analyse. Terminalområdet prosjekteres og 
bygges på en slik måte at eventuelle utslipp og annen avrenning ikke går urenset ut i bekker og 
vassdrag. Tiltaket skal ikke medføre forringet økologisk og kjemisk vannkvalitet i vannforekomster. 
Tiltaket vil ikke medføre lukt. 

Togene, som vil bli flere, trekkes av diesellokomotiver, som imidlertid gjennomgår en omfattende 
utvikling både m.h.p. utslipp og støy. I en nær fremtid kan man se for seg hydrogenlokomotiver. 

4.10 Biologisk mangfold 
Utvidelse av terminalområdet medfører tap av arealer som i dag består av myr og lav løvskog. Det er 
ikke registrert viktige naturtyper i planområdet, og det er kun gjort registrering av en rødliste art; 
nebbstarr (NT – nær truet). Nebbstarr er en amfi-atlantisk art som vokser på kalkrik myr og fuktige 
steder nord til Troms. Arten er registrert flere steder i Fauske kommune, og utbyggingen vil ikke 
medføre endrete betingelser for arten som sådan. 



5. Planprosess og medvirkning 
 

5.1 Oppstartmøte 
Forhåndskonferanse mellom kommunen, som planmyndighet, og Jernbaneverket, som forslagsstiller, 
ble avholdt 16. mars 2016. 

 

5.2 Varsel om oppstart 
Varsel om oppstart av regulering fant sted 15. april 2016 v/ annonse i Avisa Nordland og 
Saltenposten, på Fauske kommunes hjemmeside og ved brev til berørte grunneiere og myndigheter. 

Eieren av tomten i område F/I2 var med på befaring 18. mars 2016. En del øvrige berørte grunneiere 
har også vært i kontakt m/ Jernbaneverket, skriftlig og på telefon, og samtlige som har hatt 
merknader til varselet har mottatt en sammenstilling over innkomne merknader m/ Jernbaneverkets 
kommentarer. 

 

5.3 Uttalelser til varsel om oppstart av regulering Fauske stasjon 
med Jernbaneverkets kommentarer 

Statens Vegvesen 10.05.16: 
 

Uttalelse til varsel om oppstart reguleringsendring - reguleringsplan for Fauske stasjonsområde i 
Fauske kommune 

Viser til epost av 15.04.2016 med varsel om oppstart reguleringsendring for reguleringsplan Fauske 
stasjonsområde. Vi viser også til epost fra dere, av 21.04.2016 med presisering av formål med 
reguleringsendringen. 

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs riksveg og 
fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanleggingen, vegnormalene og andre 
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som 
forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som 
statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

Fauske stasjonsområde har atkomst fra E6 via Terminalveien og Jernbaneveien. Begge disse veiene er 
arm til E6, det vil si Statens vegvesen sitt forvaltningsansvar. Vi må sørge for at nye tiltak i området 
tar hensyn til god framkommelighet og sikker trafikkavvikling på disse vegene, både for lette/tunge 
kjøretøy og myke trafikanter, som syklister og fotgjengere. 

Vi har vært i tett dialog med Fauske kommune om trafikale løsninger i områdereguleringsplan for 
Terminalveien Øst, som skal til politisk vedtak om kort tid. Vi har også deltatt i utforming av plan for 
hovednett for sykkel på Fauske, som er grunnlag for Fauske kommune og Statens vegvesen sin 
oppfølging av aktuelle tiltak for gående/syklende. Vi nevner dette fordi fotgjengeraktivitet (skolebarn) 
og planlagte fysiske tiltak grenser inntil eller berører reguleringsplan for stasjonsområdet direkte. 

 
Utfordringer som må løses i planarbeidet: 



1. Det skal reguleres inn ny gang- og sykkelvegtrasé i planområdet, med behov for nytt tilrettelagt 
krysningspunkt over Terminalveien. Vi ønsker å delta i avklaring på hvor krysningspunktet over 
Terminalveien skal være og om det er behov for å sette av areal/bygge langs Terminalveien på 
jernbanesiden for å få til en god løsning. 

2. Dersom det skal være adgangskontroll med port inn til terminalområdet, må det settes av plass 
utenfor porten slik at tunge kjøretøy kjører av Terminalveien for køståing, til porten blir åpnet. 

3. Avkjørselen til stasjonsområdet for persontransport helt sør i planområdet, børstrammes opp fordi 
skolebarn passerer her på veg til og fra skolen. 

Vi ber om at Jernbaneverket tar kontakt med oss for diskusjon rundt de 3 punktene over, og vi ber om 
å få revidert plan på forhåndshøring, før offentlig ettersyn. 

Jernbaneverkets kommentar: Pkt 1 har vært gjenstand for møte m/ Fauske kommune 14. juni og 
etterfølgende e-postutveksling. Løsningen blir slik: 

 
 

Pkt. 2 imøtekommes. Pkt. 3 er utenfor oppgaven (utenfor planen). Statens Vegvesen vil bli kontaktet, 
og har bl.a. fått e-post fra Fauske kommune med deres forslag til ny G/S-veitrasé. 

NVE 18.05.16: 
 

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan for Fauske stasjon - 

Fauske kommune 

Vi viser til varsel om planoppstart datert 18.04.2016. Vi beklager sein tilbakemelding. 
 

NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare, herunder grunnforhold, samt 
energianlegg blir vurdert og innarbeidet i arealplaner. 



Hensikten med planarbeidet er primært å imøtekomme økt kapasitetsbehov som en konsekvens av 
økt godstrafikk ved Fauske godsterminal, både ved å forlenge spor og å utvide depotareal. Området 
omreguleres til jernbane og terminalområde. Det vil også bli innregulert ny gang-/sykkelveg med 
annen linjeføring enn sykkelveg GS 3 i gjeldende plan. 

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består området av tykk havavsetning, 
noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges nye tiltak på slike 
arealer må det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for 
kvikkleireskred. 

NGI har foretatt kvikkleirekartlegging i området, jfr. rapport datert 04.12.2009. Det er ikke påvist 
kvikkleire innenfor det varslede planområde, men vi gjør likevel oppmerksom på at plandokumentene 
på en tydelig måte skal vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til. 

NVE er kjent med at det er flere vannveier i området. Disse er allerede berørt av eksisterende 
jernbane, men vil mest sannsynlig bli ytterligere berørt når sporene forlenges og depotarealet utvides. 
NVE gjør oppmerksom på at det er viktig at nye kulverter dimensjoneres tilstrekkelig i forhold til flom. 
Ved bygging av nye/ forlenging av eksisterende kulverter må det legges vekt på at flomforhold, 
erosjon, vanngjennomstrømning og eventuelt oppstuving og isgang blir vurdert. NVEs retningslinjer 
Flaum- og skredfare i arealplanar (2/2011), beskriver blant annet hvordan flom bør utredes på 
reguleringsplannivå samt sikkerhetsnivå. Retningslinjene finnes på NVEs hjemmeside 
https://www.nve.no/flaum-ogskred/arealplanlegging/. 

Vi forutsetter at dersom det er aktuelt med etablering av massedeponi i forbindelse med eventuelle 
overskuddsmasser så vil dette bli utredet og ivaretatt i det videre planarbeidet. 

NVE har ikke ytterligere innspill i denne fasen av planarbeidet. Vi ber om å få tilsendt planen i 
forbindelse med offentlig ettersyn. 

Jernbaneverkets kommentar: Opplysningen om manglende kvikkleire er positiv. Uttalelsen taes til 
etterretning. 

Fylkesmannen i Nordland 19.05.16: 
 

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Fauske stasjon 
 

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsendring for Fauske stasjon datert 18.04.2016. 

Innspill støy 

Det fremgår av meldingen at hensikten med omreguleringen primært er å imøtekomme økt 
kapasitetsbehov som en konsekvens av økt godstrafikk ved Fauske godsterminal, både ved å forlenge 
spor og å utvide depotareal. Området vurderes omregulert til jernbane- henholdsvis terminalområde. 

Håndtering av gods og kontainere medfører støy for berørte naboer. For behandlingen av støy i 
planarbeidet viser vi til T-1442/2012 og tilhørende veileder M-128. Det må utarbeides støyfaglig 
utredning basert på relevante prognoser for gods/kontainertrafikk og med utgangspunkt i at 
støygrensene for havner/terminaler gjelder. Håndtering av kontainere vil kunne medføre impulslyd 
slik at strengeste grenseverdi legges til grunn. Det fremkommer av T-1442/2012 pkt 3.2.2 at 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/)
http://www.nve.no/flaum-ogskred/arealplanlegging/


kommunen bør så langt det er mulig ikke tillate vesentlig endringer eller utvidelser av støyende 
virksomhet som øker støynivåene merkbart (> 3,0 dB) for eksisterende bygning med støyfølsomt 
bruksformål. 

På denne bakgrunn må det fremkomme av bestemmelsene at T-1442/2012 legges til grunn for 
dimensjonering av støytiltak. Det må også sikres gjennom rekkefølgebestemmelser at nødvendige 
støytiltak skal være ferdigstilt før anlegget kan tas i bruk. 

 
Jernbaneverkets kommentar: Uttalelsen taes til etterretning. 

 
Svein Arnt Uhre (beboer Hauan) 24.05.16: 

 
INNSPILL VEDR GANG/SYKKELVEI 

 
I planarbeidet oppfordres det til å beholde planlagt gangbru med tilhørende GS7 som ved bygging vil 
bli naturlig kryssing av jernbanen for mange av beboerne i Hauan. En rekke gangveier som fungerer 
som snarveier mellom veisløyfene og gjennom bebyggelsen leder fotgjengere ned mot Terminalveien 
nord for Hauanbrua. Nytt boligfelt som er under utbygging (Hauanbakken) vil også være tjent med 
kortere gangavstand til sentrale områder på Fauske. 

Hauanbrua har stor trafikk både om morgenen og på ettermiddag. Det vil derfor være fornuftig å 
beholde planen om egen bru for fotgjengere og evt syklister i et område som gir mer oversiktlig 
kryssing av bilveien. 

Oppfordringen i NTP om bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister må, for å bli realisert, tas 
inn i kommunenes og transportetatenes reguleringsplaner gjennom flere og bedre gang- og 
sykkelveier. 

På vedlagt kartutsnitt er inntegnet naturlig gangvei fra dagens Hauan oppvekstsenter og ned mot 
planlagt GS7. 



 

 
 

Jernbaneverkets kommentar: Merknaden vil bli vurdert, og løsningen er delvis innregulert i 
gjeldende reguleringsplan. Se også kommentar til Statens Vegvesens uttalelse, pkt. 1. 

Svein Arnt Uhre (leder Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen) 24.05.16: 
 

INNSPILL VEDR JERNBANETRASÉ 
 

I oppstartmeldingen vises det til økt kapasitetsbehov som konsekvens av økt godstrafikk ved Fauske 
godsterminal. Økt godstrafikk er som kjent en konsekvens av nedlagt godsrute med båt fra/til Bodø 
(2013). Det er imidlertid også en konsekvens av at kundene setter pris på rask levering av varene og 
da gir bil og tog en fordel fremfor godsbåt. 

Det er opplagt at det er behov for utvidelse av terminalområdet. Det er også innlysende for mange at 
omlasting er et fordyrende mellomledd og at planene om videreføring av jernbane fra Fauske og 
nordover til Narvik vil komme om noen år. Det legges i kommende NTP 2018 - 2029 økt vekt på 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet selv om dette er ment bare som hjelp til prioritering mellom ulike 
prosjekt. For Nord-Norgebane ble det i hovedutredningen fra 1992 beregnet Nytte-/Kostverdi på 0,7 - 
1,0. Store vei- og jernbaneprosjekt med langt lavere samfunnsnytte bygges i dag. Dobbeltspor på 
Ofotbanen er i grunnlagsdokumentet til NTP (s 324) øverst på listen (2,09) over prosjekter på riksvei, 
jernbane og sjø rangert etter samfunnsnytte. At sammenkobling mellom Nordlandsbanen og 
Ofotbanen også er et samfunnsnyttig prosjekt bør det herske liten tvil om.  (Må selvsagt 
dokumenteres.) 



Ideelt sett burde en revisjon av reguleringsplanen for et så sentralt område som 
jernbanestasjonen/terminalområdet er, ha et perspektiv som inneholder videreføring av jernbane ut 
fra stasjonsområdet i retning nordover. Både Fauske kommune og Salten Regionråd har vedtak som 
går på ønske om realisering av jernbane nord for Fauske. 

 
Salten Regionråd (se s 15 under Jernbane) 

http://salten.no/sites/s/salten.no/files/518812afdae960ff211f439412b7bbb6.pdf 

Fauske kommunestyre har i nylig møte 19.05 vedtatt uttalelse med ønske om oppdatert utredning 
med Nytte-/Kostanalyse for Nord-Norgebanen. 

Det er viktig at en slik korridor holdes åpen og dette kunne vært markert dersom avgrensingen av 
planen ble utvidet. Dersom planområdet slik det tenkes utformet, inneholder rom for slik framtidig 
trasé, er det viktig at dette omtales. 

 
Jernbaneverkets kommentar: Dette er utenfor planoppgaven. 

 
Nordland fylkeskommune 27.05.16: 

 
Innspill til oppstart av reguleringsendring - detaljregulering Fauske stasjon - Fauske kommune 

 
Saken gjelder omregulering til jernbane-/terminalområde for Fauske stasjon. Området er i dag 
regulert til industri/forretninger og godsterminal. Hensikten er å legge til rette for økt kapasitet for 
godstrafikk – både spor og depotareal. Det skal også reguleres inn ny linjeføring for gang- 
/sykkelvegtrasé (GS 3) i gjeldende plan. Gang-/sykkelvegen er ikke bygd. Ingen boligtomter blir 
omregulert. 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill: 

Planfaglig 
 

I gjeldende Fylkesplan for Nordland kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland er det uttalt klare mål for 
arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet. Vi viser her spesielt til 
kap. 8.4, pkt. h, som sier: 

Arealplanleggingen skal ta hensyn til framtidig arealbehov for viktig infrastruktur innenfor 
transportsektoren, som fiskeri- og trafikkhavner, lufthavner, vei og bane. 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at: 
 

• Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er spesielt 
viktig i forhold til utbygginger, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Sårbarhet 
for klimaendringer skal vektlegges i kommunenes ROS-analyser 

• Alternative energikilder bør alltid vurderes. Det bes om at bygninger og tiltak oppføres med 
tanke på fremtidige klimaendringer, og med tanke på å redusere energibehov og 
klimagassutslipp. 

http://salten.no/sites/s/salten.no/files/518812afdae960ff211f439412b7bbb6.pdf
http://salten.no/sites/s/salten.no/files/518812afdae960ff211f439412b7bbb6.pdf


• Nasjonal politikk pålegger også kommunen å planlegge med tanke på en utforming som er 
tilrettelagt for alle grupper. Dette vil blant annet si at interessene til personer med 
funksjonsnedsettelser må ivaretas. 

• Planprosessen skal legge opp til en medvirkning i tråd med plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. 

• Det vises til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for offentlig beslutningstaking jf 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

• Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Vi har etter forskrift om 
rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) § 21 ansvar for å koordinere arbeidet med å 
gjennomføre oppgavene som følger av forskriften. Regional plan for vannforvaltning for 
vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 – 2021) med tilhørende tiltaksprogram ble vedtatt 
av Nordland fylkesting i 2015. 

Mer informasjon finnes på: 
http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/aktuelt1/2015/vedtak-av-forvaltningsplan/. Vi 
ber om at det tas hensyn til denne planen i det videre arbeidet. 

Ellers ber fylkeskommunen om at kommunens vurdering av og begrunnelse for om planen og tiltaket 
omfattes av KU-forskriften kommer klart fram når saken sendes på høring. 

Utover dette har fylkeskommunen ingen ytterligere planfaglige merknader på dette tidspunkt. 

Kulturminnefaglig 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet, og vil avgi 
endelig uttalelse når planforslag foreligger. 

 
Når det gjelder samiske kulturminner, vises det til egen uttalelse fra Sametinget. 

Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 476 60 675. 

Jernbaneverkets kommentar: Tas til etterretning. Uttalelse fra Sametinget ikke mottatt. 
 

Sigurd Tverå Murmester Sigurd Tverå AS 27.05.16: 
 

Jeg har en tomt i Ankerveien som det tidligere har stått et industribygg på, dette brant nede i 2010. 
Jeg har fått tillatelse til å sette opp bygget igjen og er i ferd med å iverksette disse planene. 

Stålet er allerede innkjøpt og ligger på tomta. 

Tomta vil med disse planene bli tatt fra meg. 

En tilsvarende tomt et egnet sted på Fauske med samme størrelse og ferdig opparbeidet og klar til 
bygging må jeg da kunne forlange å få som erstatning for dette. 

 
Jernbaneverkets kommentar: Viser til tidligere muntlige kontakter. 

http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/aktuelt1/2015/vedtak-av-forvaltningsplan/
http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/aktuelt1/2015/vedtak-av-forvaltningsplan/


6. Forslagsstillers vurdering av planforslaget 
 

Planarbeidet har hatt følgende målsettinger: 
 

6.1 Samfunnsmål 
Tilrettelegging for økning av gods. 

 

6.2 Effektmål i henhold til bestillingen 
Terminalen skal kunne håndtere minst 5 godstogpar/døgn 

 
6.3 Resultatmål 

1. Forlenge terminalspor til minst 400 m effektiv lengde 
 

2. Depot-areal skal kunne håndtere enhetslaster (containere) og semi-hengere til og fra minst 5 
godstogpar/døgn (mål 1 og 2) og arealene skal tilrettelegges for å kunne håndtere semi- 
hengere 

 
3. Forebygge ulovlig kryssing av jernbanen (sikkerhet) 

 
4. Lukket terminal med adgangskontroll ("security") 

 
6.4 Måloppnåelse 

Forslagsstillers egen vurdering er at planforslaget ivaretar alle målsettingene på en god måte. 
 

Planfri gangforbindelse over sporene fra stasjonen til midtplattform og videre til Terminalveien er 
allerede innregulert i gjeldende plan. 



7. Vedlegg 
 

Reguleringskart 

Reguleringsbestemmelser 

ROS-analyse MIP-00-Q-00286 

Fagrapport Støy og vibrasjoner MIP-00-A-00370 
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