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Forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det framlagte forslag 
til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert plankart og bestemmelser. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 17.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det framlagte forslag 
til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert plankart og bestemmelser. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 005/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det framlagte forslag 
til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert plankart og bestemmelser. 
 

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 005/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det framlagte forslag 
til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert plankart og bestemmelser. 

 
Vedlegg: 
03.01.2017 Plankart_endring0301 1335802 

03.01.2017 Fauske ROS analyse 1335804 

03.01.2017 MIP-00-A-00370-Fagrapport_støy_og_vibrasjoner_Fauske stasjon signert 1335805 



03.01.2017 Teminalveien - geoteknisk notat 1335806 

03.01.2017 Planbeskrivelse 1335807 

04.01.2017 Bestemmelser 1335822 
 
Saksopplysninger: 
 
1. gangs behandling 
 
Jernbaneverket fremmer forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde. Utarbeidelse av 
planforslag er utført av Jernbaneverket. Plankartet er utført av Fauske kommune. Planen erstatter deler 
av reguleringsplanen for Fauske stasjonsområde, vedtatt 05.10.2006 – plan ID 2006001. 
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. 
 
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. 
Planforslaget inneholder følgende arealformål:  
Bebyggelse og anlegg 

Godsterminal 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Veg, Kjøreveg, Fortau, Gang/sykkelveg 

Annen veggrunn – teknisk anlegg  
Annen veggrunn – grøntareal 

Trase for jernbane Parkering 
 
 
Risiko og såbarhetsanalyse kommer som eget vedlegg. Rådmannen tar vurderingen til etterretning 
og konkluderer med at det ikke finnes kjente forhold/hendeler, hverken naturlige eller 
menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet. 
 
Planprosess fram til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse. Med bakgrunn i 
oppstartsmelding er innkomne forhandsmerknader gjengitt. 
 
Det er utført geoteknisk vurdering langs Terminalveien i planområdet. Rapporten er utført av Reinertsen 
på oppdrag av Fauske kommune i forbindelse med etablering av gang- og sykkelvei mot Vestmyra skole. 
 
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen hos enhet VVA, uten merknader. 
Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene. 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag 
til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde  ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

 
 
NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 
 



2. gangs behandling 
 
Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) fremmer forslag til detaljregulering for del av Fauske 
stasjonsområde. Utarbeidelse av planforslag er utført av Jernbaneverket. Plankartet er utført av Fauske 
kommune. Planen erstatter deler av reguleringsplanen for Fauske stasjonsområde, vedtatt 05.10.2006 – 
plan ID 2006001. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 08.11.2016 - 20.12.2016. Det er 
innkommet 6 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planforslaget fra offentlige myndigheter. 
 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende 
problemstillingen slik den framstår. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 12.12.2016 
 
Uttalelse ved høring og offentlig ettersyn - detaljregulering Fauske stasjon - Fauske kommune 
 
Saken gjelder endring av reguleringsplan for del av Fauske stasjonsområde. Gjeldende plan er fra 2006. 
Ny plan skal legge til rette for ny godsterminal og bedret teknisk infrastruktur og samferdselsanlegg. 
Planforslaget innebærer endring av deler av gjeldende reguleringsplan for Fauske stasjonsområde, der 
ny plan i hovedsak innebærer justering av gjeldende formål. Fauske kommunes vurdering er at 
planforslag ikke utløser krav om konsekvensutredning. Nordland fylkeskommune ga innspill til planene i 
brev av 27. mai 2016. 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse: 
Planfaglig uttalelse 
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet går fram av 
de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025, og vi har ingen merknader utover 
vårt innspill av 27. mai då. 
Kulturminnefaglig uttalelse 
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle funn av automatisk 
fredete kulturminner under markinngrep inngår i forslag til reguleringsbestemmelser. Avdelingen har 
ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget. 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. 
Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 476 60 675. 
Samferdselsfaglig uttalelse 
Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av all 
kollektivtrafikk på land og sjø, inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. 
Fauske stasjon er et viktig knutepunkt for reisende med tog/buss nord- og sørover i fylket. Det er fra vår 
side viktig at dette knutepunktet ivaretas, og at det tilrettelegges for at det skal kunne fortsette å 
fungere som kollektivknutepunkt også i fremtiden. 
Ut over dette har samferdselsavdelingen ingen spesielle merknader til planforslaget. 
 
 
Vurdering/konklusjon: 
 
Ingen merknader. 
 
 
Statens vegvesen, 08.12.2016: 



 
Uttalelse ved offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for del av Fauske 
Stasjonsområde - Fauske kommune 
 
Vi viser til brev av 08.11.2016 med forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde, 
fremmet av Jernbaneverket. Vi viser også til vår uttalelse i brev av 10.05.2016 ved varsel om oppstart 
planarbeid. 
Statens vegvesen sitt ansvar er knyttet til arealbruken langs riks- og fylkesveg. Vi har også ansvar for at 
Nasjonal Transportplan (NTP), Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, 
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 innenfor vegtransport. 
Vi har følgende kommentarer til planen: 
 
Vi er fornøyd med at det er regulert g/s-veger i planen, både med tanke på skoleveg 
mot Vestmyra og atkomst til kjøpesenteret. Etter det vi forstår skal Fauske kommune 
bygge g/s-vegen merket med SGS2. Fotgjengere/syklister fra Hauan må imidlertid 
krysse over Terminalvegen i plan, siden kulvert under Terminalvegen ikke er 
prioritert eller finansiert nå. Vi har hatt god dialog med Fauske kommune om de 
regulerte g/s-vegløsningene. 
 
I planprosessen har vi påpekt at det må reguleres nok oppstillingsareal for trailere 
som må stå på vent til de er sikkerhetsklarert før de skal inn på terminalområdet. 
Dersom regulert trafikkareal (SPA) skulle vise seg å bli for lite, må dette ordnes 
utenfor vegareal regulert til offentlig trafikk (Terminalvegen). 
 
Kommunen må sørge for at reguleringsplan Terminalvegen Øst blir oppdatert/endret 
for å tilpasses løsningene som reguleres i del av Fauske Stasjonsområde (vegbredde, 
busslomme, g/s-løsninger m.m.). 
 
Siden grunnforholdene i planområdet er utfordrende må Fauske kommune påse at 
nødvendige tiltak blir iverksatt for å ivareta stabiliteten for Terminalvegen og 
tilgrensende arealer, ved blant annet bygging av g/s-vegen. Jernbaneverket må også 
gjøre nødvendige avbøtende tiltak innenfor BGT2, for å sikre stabiliteten i forbindelse 
med utbyggingen der. 
 
Vi ber om at ordlyden i §7.3 endres til: 
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. 
 
 
Vurdering/konklusjon: 
 
Regulert bredde på Terminalveien har blitt endret fra 14 m til 13 m. Det tas hensyn til regulert 
busslomme i pågående reguleringsplan for Terminalveien Øst. 
Skulle det oppstå behov for større køområde for adgangskontroll inn til BGT2, så kan dette løses 
innenfor AVT2. 
Planbestemmelsens §7.3 er endret et ønske fra Statens vegvesen. 
 
 
Bebore i Ankerveien 8/8B/8C, 11.12.2016 



 
Viser til brev datert 08.11.2016 sak nr 384/16, der jernbaneverket  varsler om betydelig økning i 
omlasting og økt godstrafikk ved Fauske stasjonsomrade. Vi som bor nært jernbanelinja  og nært 
stasjonsområdet, blir sterkt berørt av denne økningen. Det som er helt tydelig, er at dette vil få 
konsekvenser for oss, med tanke på økt støyforurensing og økt sjenerende trafikk inntil husene. Økt 
støyforurensing vil gi seg utslag i redusert tomteverdi, og nedsatt trivsel på uteområdet vårt mot 
jernbanen.  Økt belastning i form av støy og vibrasjon inne i husene er også et viktig moment. 
Unødvendig tomgangskjøring nært bebyggelsen er per dags dato sjenerende og økt godstrafikk vil bidra 
til redusert livskvalitet. 
 
En eller annen form for støyreduserende og innsynsreduserende tiltak er en forutsetning for at vi kan se 
at denne endringen kan tre i kraft. 
 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Det er satt krav til støy i bestemmelsens §3.3. I byggeplanfasen skal det gjøres nærmere støyutredning 
og ved behov gjennomføres tiltak for å redusere støy fra terminalområdet til nærliggende boliger. 
 
 
Helse- og miljøytilsym Salten, 16.11.2016 
 
Planens 3.3, om støy: 
Støygrenser anbefalt i retningslinjen T-1442 må være bindende etter planen. 
Bindende støygrenser vil gjelde både trafikk, terminalstøy og anleggsarbeid i de 
respektive tabeller i T-1442. 
 
Behov for lempinger av støykrav må på forhånd avklares med kommunen, herunder 
HMTS, og varsles berørte naboer. Det vil gjelde ved særskilt støyende aktivitet 
utover vanlig terminaldrift-/trafikk. 
 
Boliger som etter oppdatert støyberegning havner over i gul støysone (banestøy), bør 
tilbys avbøting på egen tomt hvis tiltak på planområdet ikke er tilstrekkelig. Jamfør 
prognose for støybelastning ved trafikkøkning på banen. 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 
legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 
Bane NOR må om det viser seg nødvendig gjøre støyreduserende tiltak for å få godkjent byggeplanen, jf. 
planbestemmelsens § 3.3. 
 
 
Eldrerådet, 08.12.2016 
 
Eldrerådet har en merknad til detaljreguleringsplanen for Fauske stasjonsområde. Med henblikk på 
allerede stor trafikk av fotgjengere fra bebyggelsen i Hauan ned mot Terminalveien, samt nytt boligfelt 
under oppføring (Hauanbakken) vil Eldrerådet oppfordre til, i det videre planarbeidet, å beholde planlagt 
gangbru tilhørende GS7. En slik løsning vil bety en betydelig kortere gangavstand for beboerne i Hauan 
til sentrale områder i sentrum. For øvrig har Eldrerådet ingen merknad til reguleringsplanen. 
Detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde - Det anmerkes at busstopp må etableres på 
Terminalveien ved boligområdet mellom Handelsparken og Hauanbroen/krysningen av jernbanesporet. 



 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Planlagt gangbru er utenfor planområdet. Denne delen blir uforandret. 
Når det gjelder busstopp på Terminalveien, så er dette tenkt etablert like nord for planområdet på 
begge sider av Terminalveien. En slik løsning tas inn i pågående reguleringsplan for Terminalveien Øst. 
 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede, 09.12.2016 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til planen, men viser 
til tidligere befaring og korrespondanse med Jernbaneverket ang manglende tilgjengelighet til Fauske 
stasjon, stasjonsbygningen. 
FUN ber om at man i forbindelse med utbyggingen av stasjonsområdet ivaretar universell utforming, 
herunder også tilgangen til stasjonsbygget. 
 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Det er bestemmelsens §3.2 satt krav til tilgjengelighet. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


