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Sammendrag  

Fauske kommune har vedtatt å bygge ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

Det ønskes en vurdering av to ulike lokaliseringsmuligheter;   

 Alternativ 1: Ny skole og flerbrukshall plasseres på eksisterende tomt 

like ved nåværende skole. 

 Alternativ 2: Ny skole og flerbrukshall plasseres på ny tomt ned mot 

Straumen / elva.  Ny tomt ligger sør og vest for skolen og barnehagen.    

Denne rapporten vurderer hvilke konsekvenser disse alternativene vil ha for 

nærmiljø og friluftsliv.   

Begge alternativ ligger i områder som av Salten friluftsråd er verdisatt som A-

områder – Svært viktige friluftsområder.   

Som det framgår av konsekvensvurderingen i kap 7.1. og kap 7.2. vil alternativ 

2 være bedre enn alternativ 1 for nærmiljø og friluftsliv spesielt i anleggsfasen 

men også i driftsfasen.   

I driftsfasen vil alternativ 2 ha en liten positiv effekt på nærmiljø og friluftsliv.   

Som avbøtende tiltak er det viktig å sikre og opparbeide gode 

adkomstmuligheter / stier fra parkeringsplassen ned mot Straumen.  Det bør 

vurderes å sette opp en ny gapahuk evt oppgradere den eksisterende. 

Vårt råd er å gå videre med alternativ 2 i den videre planleggingen av skole og 

flerbrukshall i Valnesfjord.  
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1 Innledning 

1.1 BAKGRUNN 

Fauske kommune har vedtatt å bygge ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord. Det ønskes en 

vurdering av to ulike lokaliseringsmuligheter;   

 Alternativ 1: Ny skole og flerbrukshall plasseres på eksisterende tomt like ved nåværende 

skole  

 Alternativ 2: Ny skole og flerbrukshall plasseres på ny tomt ned mot elva.  Ny tomt ligger sør 

og vest for skolen og barnehagen.    

Tiltaket er nærmere skissert i kap 5. 

Planforslaget innebærer formålsendringer fra gjeldende kommuneplan fra landbruks-, natur- og 

friluftsformål (LNF A-formål) til utbyggingsformål.  Deler av planområdet er samtidig registrert som 

«svært viktig friluftsområde».  Dette utløser krav til konsekvensutredning der nærmiljø og friluftsliv 

er ett av temaene.  Konsekvensutredningen skal gjennomføres i tråd med plan- og bygningsloven 

og forskrift om konsekvensutredning.  

 

1.2 BELIGGENHET MV 

Valnesfjord er et tettsted som ligger i Fauske kommune, Nordland fylke.  Valnesfjord ligger ca 40 

min / 41 km kjøretur med bil fra Bodø sentrum, og ca 13 min / 12 km fra Fauske sentrum.   

Stedet har jernbaneforbindelse med Fauske og Bodø.  

Valnesfjord hadde pr 1. januar 2014 1.478 innbyggere.  
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Figur 1-1.  Området som vurderes i denne rapporten.  Ortofoto fra Fauske kommunes kartportal.   

Bearbeidet av Norconsult AS 2014.    

 

1.3 UTREDNINGSKRAV 

Det er utarbeidet planprogram for dette arbeidet.  Planprogrammet er vedtatt utsendt på høring 

med høringsfrist 13. november 2013.  Planprogrammet legges fram for Formannskapet den 1. 

desember 2014.  

I forbindelse med planprogrammet ble det avholdt et åpent møte på Straumen i Valnesfjord den 22. 

oktober.  Det foreligger referat fra dette møtet.   

I hht til planprogrammet skal to tema konsekvensutredes.   

 

Tema Nærmere beskrivelse og utredning 

Nærmiljø og 

friluftsliv 

Begge utbyggingsalternativene berører områder registrert 

som «svært viktig friluftsområde» (kategori A). Alternativ 1 

innebærer omregulering av arealer avsatt/regulert til 

friområde. Berørte arealer brukes som uteareal til skole i 

dag (alternativ 1). Alternativ 2 berører et tettbevokst 

skogområde som ser ut til å være mindre benyttet til 

friluftsliv.  

Konsekvensene knyttet til arealbeslag og tiltakets endring 

av bruksmuligheter og barrierevirkninger for nærmiljø og 

friluftsliv skal utredes. 
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Trafikk  Planlagt utbygging vil føre til økning i trafikk. Dagens 

forhold, spesielt når det gjelder hensyn til myke trafikanter, 

er ikke ideelt. Planlagt utbygging må redegjøre for 

konsekvensene økt trafikkbelastning vil få for området og for 

omkringliggende veinett, også i anleggsfasen. 

Trafikksikkerhet vil være et viktig moment. 

Det blir også gjort rede for atkomstmuligheter, areal for 

parkering og levering og innhenting.  

Tabell 1-1.  Utredningskrav.  Kilde:   Planprogrammet.    

 

Denne konsekvensutredningen omfatter tema nærmiljø og friluftsliv.  Det vil bli utarbeidet en egen 

konsekvensutredning for tema trafikk.   
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2 Metodikk 

 

2.1 METODISK TILNÆRMING 

Kravspesifikasjonen til konsekvensutredningene ligger i planprogrammet.  I planprogrammet ligger 

den oppgaven som skal løses i konsekvensutredningen.   

For å finne en hensiktsmessig metode for oppgaveløsning, legger vi til grunn Statens Vegvesens 

Håndbok V712 (tidligere Håndbok 140) som er anbefalt som metode for konsekvensutredninger.   

Vi legger også til grunn Håndbok 25 – 2004 «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder» og 

Håndbok 18-2001 «Friluftsliv i konsekvensutredninger» fra Direktoratet for Naturforvaltning;   

Vi viser også her til lov om friluftsliv (Lov 1957-06-28 nr 16) der det i lovens formål §1 heter;   

Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til 

ferdsel, opphold mv i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.   

 

2.1.1 Avgrensning 

Selve planområdet er avgrenset som vist i fig 5-1.  Vi viser også til figur 1-1.   

Tiltaket vil ha en innvirkning / influens ut over selve planområdet.  Vi velger å avgrense 

influensområdet slik at det omfatter Løkåsåsen mellom hovedvegen og Straumen.   Dette omfatter 

Barnehagen, Idrettsplassen og strandsonen langs Straumen.   

 

2.2 METODE 

Formålet med en konsekvensutredning er å belyse virkninger av det planlagte tiltaket for miljø, 

naturressurser og samfunn slik at virkningene kan tas i betraktning under forberedelse av planen og 

når det tas stilling til om planen eller tiltaket kan gjennomføres. 

Denne konsekvensutredningen av nærmiljø og friluftsliv er basert på metodikken beskrevet i Statens 

vegvesens Håndbok V712 (Tidligere Håndbok 140) kap 6.4 Nærmiljø og friluftsliv.   

Metoden i håndbok V712 har følgende hovedelementer: 
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 Beskrivelse av karakteristiske trekk i området. 

 Verdisetting av områder. 

 Vurdering av effekt/omfang på verdisatte områder. 

 Vurdering av konsekvens av tiltaket. 
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2.2.1 Verdisetting  

Verdisetting gjøres i forhold til kriteriene satt opp i Tabell 2-1.  Merk at metoden i håndbok V712 

vurderer verdien av nærmiljø og friluftsområder i sammenheng.  Når det gjelder identifisering og 

verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes også DN Håndbok 25-2004 og DN Håndbok 18-2001.  

Disse håndbøkene benyttes også av Salten Friluftsråd i sin kartlegging av friluftsområder i Salten.   

 

Tabell 2-1. Kriterier for vurdering av nærmiljøets og friluftslivets verdi.  Kilde; Statens Vegvesen 

Håndbok V712.  
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2.2.2 Omfangsvurdering  

Omfanget vurderer I hvilken grad tiltaket påvirker dagens situasjon (0-alternativet) i positiv eller i 

negativ grad.  

 

 

Figur 2-1.   Omfangsvurdering.   Kilde; Statens vegvesen Håndbok V712.   

 

I hht til Håndbok V712 skal et tiltaks omfang vurderes ut fra i hvilken grad tiltaket: 

 Påvirker områdets bruksmuligheter 

 Påvirker områdets attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og 

opphold 

 Påvirker tilgjengelighet til viktige målpunkter for gående og syklende i og utenfor området 

 Påvirker områdets identitetsskapende betydning.   
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2.2.3 Konsekvens 

Konsekvensen av tiltaket framkommer ved at områdets verdi veies opp mot tiltakets omfang.    

 

 

Figur 2-2.  Konsekvensvifta. Kilde: Håndbok V712 (Statens vegvesen 2014). 
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2.3 INFORMASJONSGRUNNLAG 

Grunnlagsdokumenter: 

 Grunnkart 

 Ortofoto 

 Salten Friluftsråd.   Frliuftskartlegging i Salten 

 Gjeldende kommunedelplan og reguleringsplan i området 

 Planprogram 

 Møtereferat fra åpent møte 22.10.2014.  

 

Befaring av influensområdet ble gjennomført 29.08.2014 og 04.11.2014.   
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3 Dagens situasjon (0-alternativet) 

0-alternativet beskriver dagens situasjon – dvs situasjonen for friluftsliv og nærmiljø i planområdet 

og i influensområdet slik dette området er avgrenset i kap 1.2.   

Kapitlet vurderer områdets verdi for friluftsliv og nærmiljø i dagens situasjon etter metoden gitt i kap 

2.2.1. 

 

3.1 GJELDENDE PLANER OG RETNINGSLINJER 

Vi viser til planprogrammets kap 1.7.  

 

3.1.1 Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til LNF A-område (lys grønn), forretning/industri 

(blå), friområde (grønn), offentlig bygg og anlegg (rød), trafikkformål (grå) og boligformål (gul). På 

den nordlige og østlige delen av planområdet er det lagt en hensynssone (skravert område). 

Skravert område er unntatt fra rettsvirkning fordi tidligere vedtatt plan skal fortsatt gjelde.  

 

Figur 3-1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Hentet fra Fauske kommunes kartløsning på nett, 

bearbeidet av Norconsult 2014. 
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3.1.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet berører 3 gjeldende reguleringsplaner: 

 Reguleringsplan for GS-veg, Ankjellsvingen – Valnesfjord kirke (rv. 80) med plan ID 

2000003 vedtatt 10.02.2000 

 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei II, Rv. 80 – Strømsnes med plan ID 19810004 

vedtatt 03.06.1981 

 Løkåsåsen, Valnesfjord med plan ID 1987002 vedtatt 30.07.1987 

 

 

Figur 3-2: Oversikt over gjeldende reguleringsplaner i området. Hentet fra Fauske kommunes 

kartløsning, bearbeidet av Norconsult 2014. 

 

I gjeldende planer er deler planområdet regulert til friområde (grønn), «offentlige bygninger» (rød), 

trafikkformål (grå) industri (lilla) og campingplass (grønn, skravert). Den sørlige delen av 

planområdet er uregulert. Trasé for høyspentlinje er også regulert inn (jf. skravert område gjennom 

friområdet nord i planområdet). 
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3.1.3 Fylkesplan 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 slår fast at målet for arealforvaltningen i Nordland er 

bærekraftige og forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. Arealbruken skal skje etter 

ei avveining mellom nærings- friluftslivs- og miljøinteresser.  

 

3.1.4 Rikspolitiske retningslinjer 

RPR universell utforming 

Noen av kravene som skal etterstrebes i henhold til RPR for universell utforming er: 

 Byggeområder skal planlegges utformet med tilfredsstillende atkomst til alle bygninger, og med 

veier og gangveier som gir god fremkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.  

 Utearealer, herunder felles utearealer i tilknytning til boligbygning, utearealer for skoler og 

barnehager, fellesområder, offentlige områder m.m., planlegges utformet med tilfredsstillende 

atkomst for alle, og slik at områdene er brukbare og gir aktivitetsmuligheter for alle. 

 

RPR barn og unges interesser i planleggingen 

Noen av kravene som skal etterstrebes i henhold til RPR for universell utforming er: 

 Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 

støy, trafikkfare og annen helsefare. 

 

RPR samordnet areal- og transportplanlegging 

Målet med retningslinjen er blant annet at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 

langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Noen aktuelle retningslinjer er: 

 Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i 

byggesonene i by og tettstedsområder. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare 

grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder.  

 Sykkel som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette for det. 

 Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen. 

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

Retningslinjen skal legges til grunn ved planlegging av blant annet ny arealbruk i støysoner rundt 

eksisterende og ny virksomhet.  
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Forventningsbrevet 2011 

Hvert fjerde år gir staten uttrykk for sine forventninger til hvilke oppgaver som skal løses gjennom 

kommunal og regional planlegging. Det siste forventningsbrevet fra 2011 har bl.a. følgende 

hovedfokus: 

2) By og tettstedsutvikling. Det forventes bl.a. en arealbruk som bygger opp under kollektiv-, 

sykkel- og gangtransport, handelsvirksomhet og andre private og offentlige tjeneste- og 

servicefunksjoner lokaliseres sentralt og i tilknytning til knutepunkter for kollektivtransport, at det 

vektlegges fortetting og transformasjon i sentrum og rundt kollektivknutepunkter og at det bidras til 

å forhindre byspredning. 

3) Samferdsel og infrastruktur. Det forventes bl.a. at areal- og transportplanleggingen samordnes 

slik at behovet for transport reduseres og grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer 

styrkes, unngå nedbygging av viktige naturtyper, friluftsområder, kulturlandskap og dyrka mark, og 

inngrep i viktige kulturminner og kulturmiljø. 

5) Natur, kulturmiljø og landskap. Det forventes bl.a. omdisponering av de mest verdifulle 

jordressursene og redusere oppsplitting av viktige arealer begrenses.  
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3.2 DAGENS BRUK  

Området på og rundt Løkåsåsen er et viktig nærmiljøsenter i Valnesfjord for skole, idrett, 

barnehage, og for frivillig sektor som disponerer bygninger og arealer på kvelds- og ettermiddagstid 

til div aktiviteter.  Arealene innen influensområdet er hovedsakelig i bruk som nærliggende arealer 

og nærmiljø til skolen, barnehagen og idrettsplassen.  Det er spesielt skråningen mellom skolen og 

idrettsplassen som er i aktiv bruk – bl.a. som bålplass for barnehagen.  

Langs Straumen foregår det fritidsfiske – spesielt etter sjøørret om våren / sommeren.   

Valnesfjord Barnehage bruker skogsområdet vest for barnehagen som nærturområde.  Det var 

tidligere planlagt en klatrejungel i dette området, men dette ble ikke realisert.   

Vest og nord for idrettsplassen er det opparbeidede stier.  Det er en gapahuk vest for 

idrettsplassen, men stiene og gapahuken krever noe vedlikehold.   

 

Figur 3-3: Sti og gapahuk vest for idrettsplassen.  Foto M. Selnes.  04.11.2014.   
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Området bærer preg av en aktiv bruk, og vil i første rekke være verdifullt som nærmiljø og som 

daglig aktivitetsområde for skolen, barnehagen, idrettsplassen og frivillige lag og foreninger.  

Straumen er en populær fiskeplass for fritidsfiskere i hele Salten-området.  Straumen regnes som 

saltvann oppstrøms til den gamle veibrua, og derved ikke underlagt privat fiskerett.  Adkomsten til 

Straumen er enkel, og det er et bredt område langs Straumen som er fritt for skog og kratt og 

derved meget godt egnet for fluefiske og fiske med stang.  Det er 5 naust innen det vurderte 

området.   

 

Fig 3-4: Langs Straumen – østsiden sett mot nord.  Foto 04.11.2014.  M Selnes 
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4 Verdivurdering 

4.1 FRILUFTSKARTLEGGINGEN 

Salten Friluftsråd har gjennomført en verdivurdering av friluftsområder i Salten.  En rekke delområder er 

vurdert og angitt på kart.  Til vert delområde er det utarbeidet et faktaark med en verdivurdering.  

Vi vil i dette kapitlet foreta en verdivurdering av dagens bruk av de områdene som omfattes av de to 

alternativene for skole- og flerbrukshall-utbygging som er skissert i kap. 5.3.1. og 5.3.2.   

 

Fig 4-1.  Utsnitt av Friluftskart for Fauske kommune.  Rød farge; svært viktig friluftsområde (A-område).  

Violett farge; A+ Spesielt viktig A-område).  Kilde: Fauske.no.  Tallene refererer til faktaark – 

Friluftslivskartleggingen (tabell 4-1).  Alternativ 1 og 2 er skissert.  Bearbeidet av Norconsult AS.  2014.   

Alt 2 

Alt 1 
20 

435 

437 
438 

439 
440 

441 

442 

436 
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Vi gir i tabellen under en kort oversikt over Faktaarkene (Salten friluftsråd) for hvert delområde.   

Nr. Navn Områdetype Beskrivelse Verdi 

20 Straumen Særlig kvalitetsområde med 

tilrettelegging 

Brukes svært ofte til fisking og 

turer langs strandlinja og i 

undervisningssammenheng 

A+ 

435 Naturlekepark Leke- og rekreasjonsområde Planlagt naturklatrejungel
1
 A 

436 Bålplassen Leke- og rekreasjonsområde Bålplass og akebakke for 

barnehagen 

A 

437 Skolegården 

Valnesfjord  

Leke- og rekreasjonsområde Isbane, mye aktivitet A 

438 Tyttebærskogen Nærturterreng  A 

439 Idrettsbanen Leke- og rekreasjonsområde Grusbane
2
, fotball sommer, 

akebakke/skiløype vinter, 

sykkelløype 

A 

440 Bringebærskogen Nærturterreng Bringebærskog A 

441 Blåbærskogen Nærturterreng Blåbærskog A 

442 Gapahuken Nærturterreng Kort vei fra skolen, treklatring, 

fjære.   

A 

Tabell 4-1: Oversikt over faktaark.  Firluftskartleggingen.    

 

 

                                                      
1
 Naturklatrejungel er ikke realisert 

2
 Grusbanen har fått kunstgressdekke. 
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4.2 VERDIVURDERING 

Vi vurderer at området omkring Løkåsåsen kommer inn under kategorien «Øvrige bebygde områder».    

Ut fra metoden gitt i kap 2.2.1. egne vurderinger og friluftskartleggingen (kap 4), vil influensområdet ha verdi 

Stor verdi for nærmiljø og friluftsliv.  

Vi illustrerer dette med en rød sirkel i figur 4-2 slik:   

 

Figur 4-2.  Verdivurdering av Løkåsåsen som nærmiljø- og friluftsområde.    

Liten verdi Stor verdi 
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5 Tiltaket 

 

5.1 PLANAVGRENSNING 

Figur nedenfor viser planavgrensningen som avgrenser arealet det meldes oppstart av (området 

innenfor stiplet linje).  

 
Figur5-1: Varslet planområde, Norconsult 2014. 

 

Planområdet er på ca. 102 daa omfatter hele eller deler av gnr 56 bnr 3, 5, 10, 11, 13, 23, 37, 38, 

52, 54, 56, 57 og gnr 121 bnr 1. 

 



 Oppdragsnummer : 5103914 

     

Detaljregulering for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord 

Plan ID 2014004 | Konsekvensutredning tema nærmiljø og friluftsliv. Ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord.     

 

n:\514\39\5143945\5 arbeidsdokumenter\konsekvensutredninger\nærmiljø og friluftsliv\2014-11-17.  nærmiljø og 

friluftsliv.  valnesfjord.docx 

  | Side 25 av 36 

 

 

5.2 ØNSKET UTNYTTELSE 

Det planlegges en kombinert barne- og ungdomsskole med klassetrinn 1. – 10. trinn og med 

elevtall på ca. 200. 

Foreløpig arealfordeling er som følger: 

Flerbrukshall  1.500 m2 44x34 m i 1 etasje, inkl. garderober mv. 

Skole   2.500 m2 63x20 m i 2 etasjer 

Sum   4.000 m2 

 

Parkering  2.125 m2 100 biler (0,2 plasser pr. person i idrettsanlegg, 0,5 plass pr. 

ansatt) 

Uteareal skole 10.000 m2 (anbefalt uteareal for middels store skoler med 100 – 300) 

 

5.3 ALTERNATIVE LOKALISERINGER SOM ER VURDERT  

Følgende alternativer inngår i planarbeidet: 

 

5.3.1 Bygge ny skole med flerbrukshall på eksisterende tomt (alternativ 1), jf. 

tomteanalysen 

Med dette alternativet kan selve skolebygget plasseres på samme terrenghøyde som eksisterende 

skole.  Flerbrukshallen må plasseres i skråningen mot sør og vil kunne medføre store 

terrenginngrep.  Interne høydeforskjell vil vanskeliggjøre sambruk av lokaler og funksjoner i skole 

og flerbrukshall.   

 

Eksisterende skole kan opprettholdes til ny skole står ferdig. Forstyrrelser og ekstra sikkerhetstiltak 

må derimot påregnes i anleggsperioden.  

 

Etter at eksisterende skolebygninger er revet vil det være mulighet for stort og variert uteareal for 

ny skole. 

 

Med dette alternativet tenkes parkeringsplass til flerbrukshallen plassert i sør hvor det allerede er 

opparbeidet en parkeringsplass. Parkeringsplass til skolen tenkes plassert i nordenden av 

skoletomta. Utvidelse av eksisterende parkeringsplass vil kunne medføre store terrenginngrep.  

 

Eksisterende atkomstvei fra fylkesvei (til barnehagen og idrettsbanen) og opp til eksisterende 

parkering nord for barnehagen kan benyttes men det vil være behov for å oppgradere 

atkomstveien og eksisterende kryss. For å nå den nye parkeringsplassen i nordenden av 

skoletomta vil det være hensiktsmessig å benytte eksisterende atkomstvei fra fylkesvei forbi den 

tidligere campingplassen. 

  

Tilrettelegging for snuplass vil kunne ta mye areal og kreve forholdsvis store terrenginngrep. 
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Utbygging av flerbrukshallen og utvidelse av eksisterende parkeringsplass vil kreve omregulering 

da det vil berøre områder regulert til friområde i gjeldende reguleringsplan.  

 

Oppgradering/utvidelse av eksisterende atkomstveier vil berøre privat grunn og vil kreve erverv av 

grunn. 

 

           

Figur 5-2 : Alternativ 1 (ny skole på eksisterende tomt), jf. Tomteanalysen.  Bygninger angitt med 

rødt.   Parkeringsplasser angitt med sort strek nord og sør for bygningene.   

 

 

5.3.2 Bygge ny skole med flerbrukshall på ny tomt (alternativ 2), jf. tomteanalysen 

 

Med dette alternativet blir flerbrukshallen plassert nærmest idrettsbanen, for å få til en enkel 

sambruk. Skolen tenkes plassert sør og øst for flerbrukshallen. Begge bygg kan plasseres i samme 

terrenghøydehøyde, noe som gjør sambruk av lokaler og funksjoner mye enklere. 

 

Dette alternativet vil medføre mindre forstyrrelser for eksisterende skole i anleggsperioden. 

 

Det vil være mulighet for stort og variert uteareal for ny skole. 

Parkeringsplassen tenkes plassert sørøst for skolen, evt. enda lenger sør.  

 

Hovedatkomsten vil være via eksisterende atkomstvei fra fylkesveien. Det vil være behov for å 

oppgradere atkomstveien og eksisterende kryss. Med dette alternativet er det mye enklere å få til 

en snuplass og alternativet krever i summen mindre terrenginngrep. 
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Utbygging av skolen, flerbrukshall og tilhørende parkeringsplass vil kreve erverv av grunn og 

omregulering da det vil berøre områder avsatt til LNF A-område i gjeldende kommuneplan.  

                                 

Figur 5-3:   Alternativ 2 (ny skole på ny tomt), jf. Tomteanalysen.  Bygninger angitt med rødt.   

Parkeringsplasser angitt med sort strek øst for  bygningene. 

 

Skissert parkeringsplass i alternativ 2 vil fungere godt også for idrettsplassen og barnehagen.   
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6 Omfangsvurdering 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets påvirkning på det enkelte delområde.  Påvirkningen 

kan være positiv eller negativ og skal vurderes i forhold til nullalternativet (kap 3).  Omfanget skal 

vurderes etter en glidende skala som løper fra Stort negativt via Intet til Stort positivt.   

Vi viser i denne sammenheng til metoden som er beskrevet i kap 2.2.2. 

Vi vurderer separat omfang for Alternativ 1 og for Alternativ 2.   

 

6.1 OMFANG ALTERNATIV 1.  ANLEGGSFASE OG DRIFTSFASE.   

I vurdering av tiltakets (Alternativ 1) tar vi utgangspunkt i tabell 4-1 og vurderer i hvilken grad 

tiltaket vil direkte påvirke de enkelte delområdene som er angitt i friluftskartleggingen.   

Nr. Navn Påvirkes direkte av:    Påvirkningsgrad 

20 Straumen Ingen direkte påvirkning 0 

435 Naturlekepark Ingen direkte påvirkning 0 

436 Bålplassen Delvis påvirket av 

flerbrukshall og parkering 

Midd neg 

437 Skolegården 

Valnesfjord  

Delvis påvirket av skolebygg 

og parkering 

Stor neg 

438 Tyttebærskogen Delvis påvirket av 

flerbrukshall 

Midd neg 

439 Idrettsbanen Ingen direkte påvirkning 0 
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440 Bringebærskogen Ingen direkte påvirkning 0 

441 Blåbærskogen Ingen direkte påvirkning 0 

442 Gapahuken Ingen direkte påvirkning 0 

 

I anleggsperioden vil skolegården, bålplassen og tyttebærskogen bli til dels sterkt berørt av 

fjellarbeid og anleggstrafikk.  Dette vil berøre drift av skolen og barnehagen.  Etter at 

anleggsperioden er over, er det aktuelt å rive eksisterende skolebygninger og erstatte disse med 

boliger.  Det kan derved bli en relativt lang anleggsperiode i et sentralt område for nærmiljøet i 

Valnesfjord.   

Vi vurderer omfanget av alternativ 1 i anleggsfasen som forringet / middels negativt for nærmiljø og 

friluftsliv.   Vi legger her størst vekt på vurderingen i forhold til nærmiljø, og at dette er et viktig 

senter for nærmiljø i Valnesfjord.  Vi illustrerer vår vurdering med blå sirkel i figur 6-1.   

 

 

Figur 6-1.  Omfangsvurdering Alternativ 1 – anleggsfasen.  Kilde; Statens vegvesen, håndbok 

V712.   

 

Etter at anleggsperioden er over, vil man få et nytt skoleanlegg og en ny flerbrukshall og derved en 

forbedret infrastruktur i et viktig nærmiljøsenter.  Dette er en positiv effekt.  Det som trekker ned er 

en noe vanskelig adkomstløsning via nåværende vei opp til skolen, og at tre viktige områder for 

nærmiljø og friluftsliv berøres.   
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Ut fra dette vurderer vi omfanget av Alternativ 1 i driftsfasen som noe forringet / lite negativt.  Vi 

markerer vår vurdering med blå sirkel i figur 6-2.   

 

 

Figur 6-2.  Omfangsvurdering Alternativ 1 – driftsfasen.  Kilde; Statens vegvesen, håndbok V712.   

 

6.1.1 Avbøtende tiltak Alternativ 1.   

Det vil være vanskelig med avbøtende tiltak i anleggsfasen.  Anleggsarbeidet kan organiseres slik 

at fjellsprenging, fjellarbeider og tungtransport skjer utenom barnehagens og skolens åpningstid.  

Dette kan imidlertid forlenge og fordyre anleggsarbeidet.   

 

6.2 OMFANG ALTERNATIV 2.   ANLEGGSFASE OG DRIFTSFASE. 

I vurdering av tiltakets (Alternativ 2) tar vi utgangspunkt i tabell 4-1 og vurderer i hvilken grad 

tiltaket vil direkte påvirke de enkelte delområdene som er angitt i friluftskartleggingen.   

Nr. Navn Påvirkes direkte av:    Påvirkningsgrad 

20 Straumen Ingen direkte påvirkning 0 

435 Naturlekepark Sterkt påvirket av flerbrukshall 

og parkering  

Stort neg 

436 Bålplassen Ingen direkte påvirkning 0 

437 Skolegården Ingen direkte påvirkning 0 
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Valnesfjord  

438 Tyttebærskogen Ingen direkte påvirkning 0 

439 Idrettsbanen Ingen direkte påvirkning 0 

440 Bringebærskogen Ingen direkte påvirkning 0 

441 Blåbærskogen Ingen direkte påvirkning 0 

442 Gapahuken Ingen direkte påvirkning 0 

 

I anleggsperioden vil naturlekeparken bli sterkt berørt av anleggsarbeid.  Dette vil i noen grad 

berøre drift av barnehagen som bruker naturlekeparken som et nærturområde.  Etter at 

anleggsperioden er over, er det aktuelt å rive eksisterende skolebygninger og erstatte disse med 

boliger.   

Vi vurderer omfanget av alternativ 2 i anleggsfasen som noe / middels forringet / lite/middels 

negativt for nærmiljø og friluftsliv.  Vi legger her størst vekt på vurderingen i forhold til nærmiljø, og 

at dette er et viktig senter for nærmiljø i Valnesfjord.  Driften ved skolen og i barnehagen vil kunne 

pågå i anleggsperioden langt mindre forstyrret i forhold til alternativ 1.  Vi markerer vår vurdering 

med blå sirkel i figur 6-3.   

 

Figur 6-3.  Omfangsvurdering Alternativ 2 – anleggsfasen.  Kilde; Statens vegvesen, håndbok 

V712.   

 

Etter at anleggsperioden er over, vil man få et nytt skoleanlegg og en ny flerbrukshall og derved en 

forbedret infrastruktur i et viktig nærmiljøsenter.  Dette er en positiv effekt.  Vi vil få et forsterket 



 Oppdragsnummer : 5103914 

     

Detaljregulering for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord 

Plan ID 2014004 | Konsekvensutredning tema nærmiljø og friluftsliv. Ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord.     

 

n:\514\39\5143945\5 arbeidsdokumenter\konsekvensutredninger\nærmiljø og friluftsliv\2014-11-17.  nærmiljø og 

friluftsliv.  valnesfjord.docx 

  | Side 32 av 36 

 

nærmiljøsenter med en god nærhet mellom skole, flerbrukshall og idrettsplass.  Det vil bli en bedre 

adkomst til strandområdene ned mot Straumen og idrettsplassen med bedre parkering ved skolen.  

Ut fra dette vurderer vi omfanget av Alternativ 2 i driftsfasen som noe forbedret / lite positivt.  Vi 

illustrerer vår vurdering med blå sirkel i figur 6-4 

 

 

 

Figur 6-4.  Omfangsvurdering Alternativ 2 – driftsfasen.  Kilde; Statens vegvesen, håndbok V712.   

 

6.2.1 Avbøtende tiltak Alternativ 2.   

Det vil være vanskelig med avbøtende tiltak i anleggsfasen.  Anleggsarbeidet kan organiseres slik 

at fjellsprenging, fjellarbeider og tungtransport skjer utenom barnehagens og skolens åpningstid.  

Dette kan imidlertid forlenge og fordyre anleggsarbeidet.  Det vil bli langt mindre behov for 

fjellarbeider i alternativ 2 enn i alternativ 1.  

Et viktig avbøtende tiltak er at man opparbeider gode adkomstmuligheter / stier fra 

parkeringsplassen ned not Straumen.  Det bør vurderes å sette opp en ny gapahuk evt oppgradere 

den eksisterende.   
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7 Konsekvensvurdering og konklusjon 

Konsekvensvurdering er en sammenstilling av et områdets verdi og konsekvensvurdering av 

tiltaket.  Vi viser i denne sammenheng til metoden i kap 2.2.3. 

Konsekvens er medregnet avbøtende tiltak.   

Vi har i vurderingen av konsekvens lagt vekt på at området som helhet er et viktig nærmiljøsenter 

for Valnesfjord, og at funksjonaliteten som nærmiljøsenter bør forsterkes / forbedres som følge av 

dette tiltaket – bygging av ny skole / flerbrukshall.   

En skole med flerbrukshall vil være et meget viktig element i et nærmiljøsenter, og å finne en god 

funksjonalitet i forhold til området for øvrig og til idrettsbanen både i anleggsfasen og i driftsfasen 

har vært viktig for vår vurdering.   
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7.1 ALTERNATIV 1 

Alternativ 1 innebærer bygging av ny skole og flerbrukshall på eksisterende skoletomt (kap 5.3.1.) 

 

7.1.1 Anleggsfasen 

Området er gitt stor verdi.  Omfanget er 

middels negativt.  Dette gir middels/stor 

negativ konsekvens.  Dette er markert 

med blå sirkel i figur 7-1.   

 

Fig 7-1.  Konsekvens av alternativ 1.  

Anleggsfasen 

 

7.1.2 Driftsfasen 

Området er gitt stor verdi.  Omfanget er 

lite negativt.  Dette gir lite/middels 

negativ konsekvens.  Dette er markert 

med blå sirkel i figur 7-2.   

 

Fig 7-2.  Konsekvens av alternativ 1.  

Driftsfasen.   
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7.2 ALTERNATIV 2 

Alternativ 2 innebærer bygging av ny skole og flerbrukshall på ny tomt (kap 5.3.2.) 

 

7.2.1 Anleggsfasen 

Området er gitt stor verdi.  Omfanget er 

lite negativt.  Dette gir lite/middels 

negativ konsekvens.  Dette er markert 

med blå sirkel i figur 7-3.   

 

Fig 7-3.  Konsekvens av alternativ 2.  

Anleggsfasen 

7.2.2 Driftsfasen 

Området er gitt stor verdi.  Omfanget er 

lite positivt.  Dette gir lite/middels positiv 

konsekvens.  Dette er markert med blå 

sirkel i figur 7-4.   

 

Fig 7-4.  Konsekvens av alternativ 2.  

Driftsfasen.   
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7.3 KONKLUSJON 

Som det framgår av konsekvensvurderingen i kap 7.1. og kap 7.2. vil alternativ 2 være bedre enn 

alternativ 1 for nærmiljø og friluftsliv spesielt i anleggsfasen men også i driftsfasen.   

Alternativ 2 er å bygge ny skole og flerbrukshall på ny tomt ned mot Straumen / elva.   

I driftsfasen vil alternativ 2 ha en liten positiv effekt på nærmiljø og friluftsliv.   

Som avbøtende tiltak er det viktig å sikre og opparbeide gode adkomstmuligheter / stier fra 

parkeringsplassen ned not Straumen.  Det bør vurderes å sette opp en ny gapahuk evt oppgradere 

den eksisterende. 

Vår konklusjon er å gå videre med alternativ 2 i den videre planleggingen av skole og flerbrukshall i 

Valnesfjord.    

 


