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FORSLAG TIL OMR¯DEREGULERING FOR EIAVEIEN 

Vedlegg: 	Områderegulering - plankart med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse 

Sammendrag: 

1. gangs behandling. 

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Eiaveien. Utarbeidelse av 
planforslaget er gjort av Salten Kartdata AS (SKD) i samråd med kommunen. 

Planområdet er på ca. 64,7 daa og avgrenses av jernbanen i nord, E6 mot vest og Eiaveien mot 
łst. Området ligger ca. 600-700 m nord for Fauske sentrum. 

Hensikten med planen er å legge til rette for omsorgsboliger med tilhłrende atkomst og 
parkering. Planen viser også eksisterende boliger, lek, forretning/kontor, forretning/kontor/bolig, 
friområder samt vegsystem. 

Planforslaget inneholder fłlgende arealformål: 
1. Bebyggelse og anlegg. Boligbebyggelse, Offentlig tjenesteyting, Forsamlingslokale, 

Lekeplass, Sti, Forretning/Kontor/Bolig, Forretning/Kontor. 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjłreveg, Felles atkomst, Fortau, Annen 

veggrunn-tekniske anlegg, Parkeringsplasser. 
3. Grłntstruktur: Friområde. 

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del i (vedtatt 03.02.2011), er gjeldende for planområdet. 
Foreliggende planforslag medfłrer endring av område avsatt til forretning/kontor/industri til 
offentlig tjenesteyting. 
Området vurderes som egnet til nytt formål og det er forelłpig ledig næringsareal på for 
eksempel Krokdalsmyra. Endring av formål anses å være positivt for eksisterende boligområde 
med tanke på for eksempel stły. Tiltaket vurderes å gi ubetydelige/ingen negative konsekvenser 
for tilgrensende eiendommer. 

Innenfor planområdet ligger også deler av fłlgende gjeldende reguleringsplaner: 
Reguleringsplan for Kryss Kirkeveien/E6 (vedtatt 05.04.2001). 



� Reguleringsplan for Fauske N-Lłgavlveien (G/S-veg) (vedtatt 10.12.1992). 
� Reguleringsplan for Follaveien (E6) (vedtatt 08.10.1981). 

Foreslått endring av disse fremkommer i foreliggende planforslag med Planbeskrivelse. 

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området. 
Rådmannen tar vurderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente 
forhold/hendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i 
planområdet. 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse. 
Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 
SKD i Planbeskrivelsen. 
Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKI) til etterretning og har ikke ytterligere 
kommentarer direkte til disse. 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant, 
folkehelserådgiver, representantene for miljł/friluft og VVA. 

Kommentar fra folkehelserådgiver er som fłlger: "Mine innspill er fłrst og fremst knyttet til 
Planbestemmelser til områderegulering for Eiaveien, § 5 Diverse bestemmelser, kap. 5.1 
Utbygging - rekkefolgebestemmelser pkt. d) - Vedlagt byggesłknad skal det fłlge en 
situasjonsplan som viser byggets/byggenes plassering, parkering, snuhammer, sansehager, 
gangvegsystem m.m. 

1. Omsorgs boliger spesielt med tanke på personer med demens 
I Norge lider rundt 70.000 personer i dag av demens. Innen 2040 vil tallet på demente i 
Norge bli doblet. I litteraturen kommer det frem at kommuner er generelt dårlig 
forberedt på de sosiale og łkonomiske utfordringene disse sykdommene bringer. 

Undersłkelser viser at aktivitet er svært viktig med tanke på mental helse både som 
forebygging og behandling. Nyere studier lyder på at personer som er fysisk aktive har 
mindre risikofor å utvikle demens og et viktig behandlingstilbud for de som har fått 
diagnosen (Moser & Martinsen 2008). 

Fysisk aktivitet er en av de mest effektive tverrfaglige behandlingsmetoder for å redusere 
APSD-symptomer (atferdsmessige ogpsykiatriske symptomer ved demens) og bedre 
pasientens livskvalitet ogfunksjonsnivå. Fysisk aktivitet og trening reduserer signifikant 
psykologiske og somatiske symptomer hos pårłrende, łker deres psykologiske 
mestringskompetanse og hjelper dem til å bevare en positiv familierelasjon til den syke 
(Demens Vol. 10/nr.3 Mirka Kraus 2006). 

I et sykdomsforlłp med mental lidelse erfritidsaktiviteter viktige, interesser som 
kombinerer fysisk, mental og sosial aktivitet er god "medisin" (Fratiglioni 2004). 

Idet videre arbeid medplanlegging av boliger for demente blir det svært viktig å legge 
til rette for aktivitet, både inne og ute. Ikke minst vil et godt tilrettelagt uteområde kunne 
bygge opp omkring gode erfaringer og opplevelser hos den enkelte bruker. Dette vil være 
moderne ogfremtidsrettet demensbe handling. 



Det błr også planlegges åfå til gode aktivitetsmuligheter både i nærområdet og områder 
et stykke bort fra boligmassen. Som eksempel błr Eiavei-områdetpå en eller annen måte 
kunne kobles oppfor bruk avfasiliteter og uteområdene mot Vestmyra og Holtanveien, 
Hauan og Finneidlia. Det vil bi. a. kreve trafikale lłsninger som også vil komme andre 
myke trafikanter til gode, ikke minst barn og unge på vei til skole og annen fritidsaktivitet 
i området. 

2. Tilrettelegging for ansatte 
Fra etfolkehelseperspektiv vil det være łnskelig at det legges til rettefor aktiv arbeidsvei 
for ansatte, med det menes bl. a. å legge til rette for at ansatte skal kunne gå og/eller 
sykle til arbeid. I den forbindelse viser det seg at gode garderobefasiliteter på 
arbeidsplassen og gode muligheter for sykkelparkering er viktige faktorer for åfå til en 
«aktiv arbeidsveg». Iplanforslaget kommer det klart frem behov og łnske om 
parkeringsmuligheter for bil, utfra mitt syn błr det også legges like godt til rettefor 
sykkelparkering. Det må være «lett/attraktivt» å bruke sykkel til jobb. 

I prosjekteringen med byggeplan/situasjonsplan er det naturlig at ovenstående er tema, jfr. 
bestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 d). 
Utfra ovenstående innspill utfyller rådmannen denne bestemmelse til fłlgende ordlyd: Vedlagt 
byggesłknad skal det fłlge en situasjonsplan som viser byggets/byggenes plassering, parkering, 
sykkelparkering, snuhammer, sansehager, gangvegsystem m. m. 

Barnas representant fokuserer på lłsninger for tryggere kryssing av E6 for myke trafikanter. 

I gjeldende planverk ligger avklaringer for fremfłring av gang-/sykkelveg (g/s-veg) fra Eiaveien 
og nordłstover mot Holtanveien. Et viktig moment i denne sammenheng er at kulvert (g/s-veg) 
under jernbanen er etablert. 
Fra Biaveien mot Vestmyra er fortsatt kryssing av E6 en stor utfordring. Mange skolebarn 
krysser E6 i dette området og Fauske kommune og Statens vegvesen har over lengre tid hatt 
fokus på denne problemstillingen. Denne prosessen vil fortsette til mer trafikksikker lłsning er 
etablert. 
Behandling av foreliggende planforslag omhandler ikke tryggere kryssing av E6 (utenfor 
planavgrensning). 

For łvrig avstedkom intern hłring ingen vesentlige merknader. 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved fłringer lagt i reguleringsbestemmelsene. 

I reguleringspianforslag er det nå krav om at planlagte nye offentlige/felles kjłreveger, der det 
vil være behov for fremtidig adressering, skal navnsettes. 
I foreliggende planforslag er Marmorslłyfa foreslått som nytt vegnavn. 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

INNSTILLING: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering for 
Eiaveien ut til offentlig ettersyn. 



Forslag til nytt vegnavn i planområdet er Marmorslłyfa. 

Even Ediassen 
Rådmann 


