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1 Sammendrag  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av en ny barne- og ungdomsskole og 
flerbrukshall med tilhørende uteareal og trafikkareal i Valnesfjord.  

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning da det innebærer omregulering fra LNF A-område til 
offentlig og privat tjenesteyting. Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret den 12.02.2015. Det 
fremgår av det fastsatte planprogrammet at tema «trafikk» og «friluftsliv og nærmiljø» skal 
konsekvensutredes og alternativ 2 (bygge ny skole og flerbrukshall på ny tomt) skal legges til grunn i den 
videre planlegging (alternativ 1 innebærer bygging på eksisterende tomt).  

I dette planarbeidet har hensynet til myke trafikanter, bevaring av strandsonen og behov for gode og 
aktivitetsfremmende utearealer, også utenom skoletid, tillagt stor vekt.  

Virkningene for lokalsamfunnet ved gjennomføring av planforslaget, vurderes totalt sett å være en 
bedring fra dagens situasjon – med økt kvalitet og skolekapasitet, ny flerbrukshall og forbedret 
trafikksituasjon. 
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2 Bakgrunn 

 

2.1 HENSIKTEN MED PLANEN 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av en ny barne- og ungdomsskole 
og flerbrukshall med tilhørende uteareal og trafikkareal i Valnesfjord. Planen har også som 
hensikt å bevare strandsonen.  

Eksisterende hus og bygg på eiendom med gnr. 56 bnr. 6 og gnr. 55 vil bli revet i forbindelse 
med gjennomføring av planforslaget. 

 

2.2 FORSLAGSSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD 

Tiltakshaver: 

Fauske kommune                                                                                                                    
Postboks 93                                                                                                                                    
8201 Fauske 

Plankonsulent: 

Norconsult AS                                                                                                                          
Postboks 234                                                                                                                                 
8001 Bodø 

Planområdet omfatter hele eller deler av gnr. 56 bnr. 3, 5, 10, 11, 21, 23, 37, 38, 45, 52, 55, 56 
og gnr. 121 bnr. 1. 
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2.3 TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN 

Kommunestyret i Fauske kommune vedtok i sak 004/14 den 13.02.2014 om at det skal bygges 
ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord. Som oppfølging av kommunestyrevedtaket engasjerte 
kommunen ekstern konsulent for å bistå med å undersøke og vurdere den beste plasseringen 
(tomteanalyse). 
 
Tomteanalysen ble lagt fram for Formannskapet (sak 023/14) i møte den 24.03.2014. 
Rapporten anbefalte, av flere hensyn, at man går videre med det alternativet som innebærer 
bygging av ny skole og flerbrukshall på ny tomt (gnr 56 bnr 5) sør for idrettsbanen. 
Formannskapet gjorde følgende vedtak: «Formannskapet tar orienteringen vedrørende 

tomteanalyse av skoleområde Valnesfjord til etterretning. Rådmannen bes framlegge en 

utredning og kostnadsberegning for alternativ b og d». Alternativ b innebærer bygging av ny 
skole og flerbrukshall ved nåværende skole, alternativ d innebærer bygging på ny tomt sør for 
idrettsbanen. 
 
Som følge av vedtaket i sak 023/14 fremmet Rådmannen en sak i Formannskapet 
(saksnummer 073/14) den 11.09.2014 om valg av tomteløsning. Administrasjonen anbefalte at 
man går videre med det alternativet som innebærer bygging av ny skole og flerbrukshall på ny 
tomt (gnr 56 bnr 5) sør for idrettsbanen. Dette er begrunnet med at denne løsningen er den 
økonomisk gunstige for kommunen. Følgende vedtak ble gjort: «Formannskapet tar 

orienteringen til tomtealternativer for nye Valnesfjord skole til orientering. Formannskapet gir 

rådmann i oppgave å arbeide videre med de to alternativer (3 og 4) basert på de signaler som 

er fremkommet i formannskapet». Alternativ 3 innebærer å bygge ny skole og flerbrukshall på 
eksisterende tomt, alternativ 4 innebærer å bygge ny skole og flerbrukshall på ny tomt. 

Som følge av vedtak i sak 073/14 fremmet Rådmann en sak i Formannskapet (saksnummer 
112/14) og videre i Kommunestyret (saksnummer 110/14). Kommunestyret fattet et endelig 
vedtak om at ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord skal planlegges på ny tomt sør for 
idrettsbanen.  

Videre ble forslag til planprogram fastsatt i Planutvalget 20.01.2015 i sak 008/15 og i 
Kommunestyret 12.02.2015 (008/15). Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

«Planprogram for detaljreguleringsplan for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord, datert 

14.11.2014, fastsettes som fremlagt. 

Alternativ 2 legges til grunn i den videre planlegging». 

Alternativ 2 innebærer altså å bygge ny skole og flerbrukshall på ny tomt. 
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2.4 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNINGER 

Tidligere forskrift om konsekvensutredninger er lagt til grunn for vurdering av planarbeidet ift. 
krav om konsekvensutredninger og for utarbeiding av vedtatt planprogram. Den nye forskriften 
trådte i kraft 01.01.2015. Planarbeidet ville også utløse krav om konsekvensutredning i henhold 
til den nye forskriften. 
 
Planforslaget innebærer endringer av gjeldende kommuneplan fra landbruks-, natur- og 
friluftsformål (LNF A-formål) til utbyggingsformål. Det fremgår av § 3 bokstav d) i tidligere 
forskrift om konsekvensutredninger at «detaljreguleringer som innebærer endringer av 
kommuneplan eller områderegulering» skal behandles etter forskriften dersom de faller inn 
under ett eller flere av kriteriene i § 4. 
 
I § 4 står det bl.a. at planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de «…c) er 
lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder 
markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål 
eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen 
eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser». Deler av planområdet hvor det 
planlegges utbygging er registrert som «svært viktig friluftsområde» (kategori A). Planarbeidet 
faller derfor inn under bokstav c. 
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3 Planprosessen 

 

3.1 MEDVIRKNINGSPROSESS 

Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt den 29.08.2014. Kunngjøring om oppstart av 
planarbeidet ble annonsert i Salten posten 02.10.2014 og kunngjort på kommunes sine 
nettsider. Berørte parter og offentlige instanser ble skriftlig varslet i brev datert 01.10.2014. 

 

3.2 MØTER OG ANDRE DELTAKERE 

Det ble den 22.10.2014 avholdt et åpent møte i forbindelse med varsel om planoppstart og 
utleggelse av planprogrammet på offentlig høring.  Det var godt oppmøte og stort engasjement 
med ca. 60 oppmøtte. Følgende hovedmomenter ble kommentert: 

� Forhold i anleggsfasen, spesielt ift. trafikk. Det ble uttrykt bekymring ift. alt 1 (bygging 
på eksisterende tomt) hvor ulempene i anleggsfasen både for skolen og barnehagen vil 
være størst.  
Kommentar: kommunens administrasjon deler bekymringen. 

� Sikring og utforming av areal for uteaktivitet. Det ble nevnt at området som tenkes bygd 
i alt. 2 (bygging på ny tomt) er lite brukt som rekreasjon og at bebyggelsen evt. kan 
trekkes tilbake fra strandsonen. Derimot ble det nevnt at skråningen som tenkes utnyttet 
i alt 1 er i aktiv bruk som uteområde for barnehagen. 
Kommentar: Tas til etterretning. 

� Å bygge ny skole på eksisterende tomt syns å være en dårligere løsning når det 
kommer til universell utforming på grunn av høydeforskjell. 
Kommentar: kommunens administrasjon er enig.  

� Selv om alt. 2 syns å være den beste løsningen, må det synligjøres at det innebærer 
omregulering av et LNF-område, noe som kan bli problematisk ift. 
landbruksmyndighetene. 
Kommentar: Det har kommet inn innspill fra Fylkesmannen. Dette er kommentert, jf. 
tabellen nedenfor (oppsummering av innkommende innspill og forslagstillers merknader 
til disse) og § 6.13.  
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3.3 INNSPILL TIL PLAN 

Høringsfrist til varsel om planoppstart utløp den 13.11.2014. Innen høringsfristen kom det inn 10 
innspill/merknader. I tillegg kom det inn 2 innspill som er mottatt etter høringsfristen.  

Ved varsel om planoppstart tok man med et større område som også omfattet eksisterende 
skole med tilhørende atkomst, jf. figur nedenfor. I forslag til planprogram er det også gjort rede 
for to alternative lokaliseringer av den nye skolen og den nye flerbrukshallen, dvs. på 
eksisterende tomt eller på ny tomt (gnr 56 bnr 5). Innkommende innspill/merknader er gitt med 
bakgrunn i forannevnte.   

 

Figur 1: Varslet planavgrensning. Hentet fra Fauske kommune sin kartportal. Bearbeidet av 

Norconsult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Oppdragsnr.: 5143945 

 Dokument nr.:       

Detaljregulering for Valnesfjord skole og flerbrukshall, Fauske kommune 

| Plan ID  2014004 Revisjon:       

 

n:\514\39\5143945\5 arbeidsdokumenter\56 reguleringsplan\planleveranse\planbeskrivelse for valnesfjord skole og 

flerbrukshall.docx 

2015-02-25 | Side 11 av 53

 

Alle innkommende innspill er oppsummert og merknadsbehandlet nedenfor. Innspill/merknader 
fra offentlige instanser og Fauske lysverk er oppsummert og kommentert separat (jf. tabell 
nedenfor) mens øvrige innspill er oppsummert og kommentert tematisk da innholdet i disse er 
gjentakende.  

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

Fylkesmannen 
i Nordland 

27.10.2014 Miljøfaglig innspill 
Planområdet grenser mot 
munningsområdet til 
Valnesfjordvassdraget som er 
laksefiskførende 
med bestander av laks og 
sjøørret. Parr som ikke er 
smoltifisert kan foreta 
periodevise utvandringer til 
brakkvannsområder på grunn 
av bedre næringsforhold. 
Estuariet har også en viktig 
funksjon for tilbakevandrende 
fisk. Utløpsområdet ved 
Straumsnes er en viktig hvile-
, raste- og overvintringsplass 
for våtmarksfugl. Blant annet 
er den sterkt truede knekkand 
samt sårbare arter observert 
her. Svarthalespove, som 
også er sterkt truet, er 
observert sør for 
planområdet. 
 
Valnesfjordvassdraget er 
underlagt varig 
vassdragsvern. 
Planområdet grenser i nord 
mot nedslagsfeltet for det 
vernede vassdraget. 
 
Både selve munningsområdet 
og terrenget rundt brukes 
mye til friluftslivsaktiviteter. 
Dette er svært viktig 
friluftsområde av særlig 
kvalitet. Strandsonen er 
videre spesielt interessant i 
undervisningssammenheng. 
Med bakgrunn i det 
forannevnte 
forventer Fylkesmannen at 
strandsonen og vegetasjonen 
her skånes for utbygging, og 
at det innreguleres et 
tilstrekkelig bredt belte langs 
sjøen til friluftsformål. 
Grønnkorridoren til 
Jorunnfjæra forutsettes også 
ivaretatt.  
 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 
 
 
 
Det er regulert inn en grønn korridor 
med bredde på 15 m langs sjøen.  
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Landbruksfaglig innspill 
Kommunen er pliktig til å ta 
hensyn til 
landbruksinteressene 
og jordvern der disse berøres 
av tiltak. Fylkesmannen 
legger til grunn nasjonale og 
regionale føringer som både 
viser til samordnet 
arealplanlegging og hensyn til 
jordvern med tilrettelegging 
for økt matproduksjon.  
 
Planområdet innebærer at 
områder registrert som dyrka 
jord kan bli utbygd, både 
langs fylkesvei 530, samt et 
jorde ned mot sjøen. 
Dersom dyrka jord må 
omdisponeres, vil 
Fylkesmannen ut fra 
arrondering/driftsvilkår 
foretrekke at dyrka jord mot 
fylkesveien blir omdisponert 
framfor jordet ned mot sjøen. 
 
Fylkesmannen ber om at ifm. 
utlegging til offentlig ettersyn 
utarbeides arealregnskap og 
at det benyttes en tabell som 
Fylkesmannen anbefaler 
brukt. 
 
Fylkesmannen ber også om 
at planbeskrivelsen for 
jordvern/landbruk inneholder 
en oversikt over 
konsekvenser 
omdisponeringen får for den 
aktuelle gårdsdrift 
(ressursgrunnlaget), og hvilke 
avbøtende tiltak som 
eventuelt kan gjøres gjennom 
planarbeidet. 
Denne beskrivelsen bør 
utarbeides av kommunens 
landbrukskontor eller andre 
fagkyndige. 
 
Planfaglig innspill 
Fra 1. januar 2014 har 
Fylkesmannen, Statens 
kartverk i Bodø og Nordland 
Fylkeskommune tilbydd alle 
kommuner i Nordland 
kvalitetssikring av arealplaner 
ved offentlig ettersyn. 
Arealplaner på 
høring fra nevnte dato blir 
gjort tilgjengelige på internett 
i «Nordlandsatlas». 

- 

 

 

 

 

 

Jordet ned mot sjøen tenkes ikke 
bebygd men brukes til uteareal og 
vil dermed ikke bli direkte berørt av 
utbyggingen. Hele jordet er derimot 
regulert til utbyggingsformål og kan 
om nødvendig tas i bruk til dette 
formålet. Det vises ellers til kap. 
6.13. 

 

Tatt hensyn til, jf. kap. 6.13.  

 

                                                        

Tatt hensyn til, jf. kap. 6.13. 

 

 

 

 

 

 

- 
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Fylkesmannen ber om at 
denne plans sosifil, kart som 
pdf og lenke til plandokument 
blir sendt til 
plannordland@kartverket.no 
ved utlegges av planen til 
offentlig ettersyn. 
 
Fylkesmannen har i 
forbindelse 
med forsøk om samordning 
av innsigelser, ansvar for å 
samordne uttalelser og 
innsigelser fra regionale 
statsetater i Nordland i 
plansaker. Dersom det skulle 
vise seg at denne saken er 
konfliktfylt, ber vi om at 
kommunen setter av tid til 
dialog med berørte statlige 
myndigheter før planen 
sendes på offentlig 
ettersyn. Fylkesmannen kan 
bidra til å gjennomføre en slik 
dialog. 

 

Tas til følge. 

 

 

Det er tatt hensyn til innkommende 
innspill fra berørte statlige 
myndigheter. Behov for ytterligere 
dialog anses derfor ikke nødvendig. 

Fauske 
Lysverk 

14.10.2014 Fauske Lysverk ber om å bli 
tatt med på møte/råd i den 
videre planleggingen av 
området. Dette med 
bakgrunn i elforsyning 
(nettutbygging) og 
bredbåndsutbygging. 

Tas til etterretning. 

 

 

Sametinget 15.10.2014 Sametinget kjenner ikke til at 
det er registrert automatisk 
freda samiske kulturminner i 
det omsøkte området og har 
derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige 
merknader. 
 
Sametinget minner imidlertid 
om den generelle 
aktsomhetsplikten 
og ber om at denne 
innarbeides i 
reguleringsbestemmelsene. 

- 

 

 

 

Tatt hensyn til, jf. 
bestemmelsenes § 3.9 

Statens 
vegvesen 

27.11.2014 Kryss og atkomstveier 
Tiltaket vil føre til økt trafikk 
på fylkesveien og 
atkomstveien. Trafikken må 
derfor redegjøres for. 
 
Kjøre- og gangveier langs og 
fra fv. 530 planlegges og 
utformes ihht. vegnormalen 
og håndbok V121. Det må 
også gis 

                                                     
Tema trafikk er 
konsekvensutredet, jf. kap. 7.1 
nedenfor. 

Tatt hensyn til, jf. 
bestemmelsenes § 9.1.  
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rekkefølgebestemmelser om 
at kjøreveier og gangveier må 
være bygd iht. planen før 
skole og flerbrukshall tas i 
bruk. 
 
Området mellom kirka og det 
regulerte boligfeltet er preget 
av et utflytende trafikkareal 
og må strammes opp. Antall 
avkjørsler bør begrenses av 
trafikksikkerhetsmessige 
grunner. 

 
 
Parkering 
Det må planlegges hvor 
skolebussen skal kjøre, snu 
og parkere, slik at skolebarn 
kan settes av og tas på 
bussen på en trafikksikker 
måte. Det må også settes av 
nok areal til sykkelparkering. 
 
Evt. ny arealbruk 
Ved valg av alt. 2 må 
kommunen ta stilling til hvilket 
reguleringsformål dagens 
skoleareal skal ha når den 
nye skolen tas i bruk. 

 

 

 

Verkstedtomta vil bli kjøpt opp av 
kommunen og blir omregulert til 
parkering. Atkomst til 
parkeringsplassen vil bli lagt via 
eksisterende atkomstvei og ikke 
direkte fra fylkesveien. 

 

Tatt hensyn til i planarbeidet. 
Sykkelparkering løses på tomta.  

 

 

Irrelevant i dette planarbeidet.  

 

 

Nordland 
Fylkeskommunen 
(NFK)  

18.11.2014 Planfaglig innspill 
Det er positivt at det legges 
opp til en aktiv og 
inkluderende prosess som 
skal sikre at alle grupper får 
ta del i planprosessen. 
 
I tillegg til de planer som 
allerede er nevnt, ber vi 
kommunen legge til grunn for 
sin planlegging Regional plan 
– Klimautfordringene i 
Nordland for 2011 – 2020 
med utslippsreduserende 
tiltak og andre tiltak.  
 
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. 
 
NFK har i samarbeid med 
regionale friluftsråd utarbeidet 
en friluftslivskartlegging og 
ber om at dette 

- 

 

 

Tas hensyn til i planarbeidet.  

 

 

 

Det er tatt inn i bestemmelsene at 
overkant gulvhøyde ikke skal ligge 
være lavere enn kote 3,2.  

 

Tatt til følge, jf. 
konsekvensutredningsrapport for 
tema «friluftsliv og nærmiljø». 
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kunnskapsgrunnlaget legges 
til grunn for 
konsekvensutredningen av 
temaet friluftsliv. 
 
 
NFK viser til Forskrift om 
konsekvensutredning, 
vedlegg III pkt b) som omtaler 
tema som skal vurderes 
utredet. NFK ber om at 
temaene inkluderes i 
planprogrammet, eller at 
kommunen sannsynliggjør at 
temaene ikke er 
beslutningsrelevante for 
konklusjonene i arealplanen. 
 
Tiltaket ligger i et område 
som ikke er omfattet av en 
vedtatt regional 
forvaltningsplan i henhold til 
vannforskriften. NFK ber 
likevel Fauske kommune om 
å innhente informasjon om 
karakteriseringen (risiko og 
påvirkningsanalyse) for de 
vannforekomstene som kan 
bli berørt og hensyn ta dette i 
kommunens videre 
planlegging. 
 
I gjeldende Fylkesplan for 
Nordland kapittel 8. 
Arealpolitikk i Nordland er det 
uttalt klare mål for 
arealpolitikken i perioden. 
NFK ber om at disse 
hensynstas i planarbeidet så 
langt dette er hensiktsmessig. 
 
På generelt grunnlag ber 
NFK om at det tas hensyn til 
klimaendringer, 
energieffektivitet, 
tilgjengelighet for alle, barn 
og unges interesser, 
estetiske forhold og biologisk 
mangfold.    
 
Kulturminnefaglig innspill  
Så langt NFK kjenner til, er 
planene ikke i konflikt med 
verneverdige kulturminner. 
NFK har foreløpig ingen 
merknader til planarbeidet og 
vil gi endelig uttalelse når 
planforslag foreligger. 
 
Samferdselsfaglig innspill 
Samferdselsavdelingen har 

 

 

 

Jf. kap. 7.  

 

 

 

 

Planområdet grenser mot 
sjøen/Straumen, men det 
planlegges ikke tiltak verken i sjø 
eller strandsone, unntatt mindre 
tiltak som har som formål å 
fremme allment friluftsliv.  

 

 

Tas til følge. 

 

 

 

Tatt hensyn til i planarbeidet, jf. 
gjennomgang i kap. 6.  

 

 

 

- 

 

 

- 
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ingen spesielle merknader til 
oppstart av 
reguleringsarbeidet og har 
heller ingen spesielle 
kommentarer til 
planprogrammet. 
 
Dersom planlagt utbygging vil 
kunne føre til endringer i 
trafikkmønster, sikkerhet 
og/eller framkommelighet 
samt kostnadsdrivende tiltak 
for kollektivtrafikk er dette 
forhold som må vurderes. 
Også lokalisering av ny skole 
og flerbrukshall i forhold til 
rutetraseer og 
transportkorridorer bør ha 
stort fokus. 

 

 

 

Disse forholdene er gjort rede for i 
kap. 6.6 – 6.8. 

 

 

Tematisk oppsummering  

� Valg av tomt 

Flere av innspillene har avveid fordeler og ulemper med de to tomtealternativene. Disse er 
oppsummert og kommentert nedenfor. 

Bygge skole og flerbrukshall på ny tomt Bygge skole og flerbrukshall på eksisterende 

tomt 

Kommunal grunn som frigjøres er relativt 
attraktiv for andre byggeformål og kan 
avhendes og videreutvikles. 

Gir større muligheter for å benytte fjæra i 
skolesammenheng. 

Mulighet for full utnyttelse av sambruk og 
universell utforming. 

Bidrar til trygg skolevei, samt løser utfordring 
rundt parkering og snuplass for buss. 

Bedre lys- og vindforhold. 

Estetisk tiltalende område som vil 
sannsynligvis rette barnas oppmerksomhet 
mot naturen. 

Dette alternativet vil bli adskillig mer kostbart 
og gir ingen gevinst i form av salg av 
bygg/tomt. 

Ulikt nivå på skole og hall vil gi store 
utfordringer for å få til et universelt utformet 
bygg tilpasset alle brukere. 

Sannsynligvis vil det bli vanskeligere å utforme 
skolen slik at det gir muligheter for en evt. 
fremtidig utvidelse. 

Landskapsmessig vil en hall ruve veldig på 
toppen av haugen. 

Dette alternativet vil være mer krevende ift. 
trafikkløsning, først og fremst pga. stigning. 
Bakken mellom avkjørselen til gnr.56 bnr.17 
og 58 er bratt og ofte kommer ikke biler seg 
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Nærhet til sjøen ved fjæra vil gi muligheter for 
spennende pedagogiske opplevelser. 

 

opp på parkeringsplassen på vinterføre. Det 
planlegges et nytt boligområde på gnr 56 bnr 
57. Veien er derfor ikke bare en skolevei, men 
også en vei gjennom et boligområde. To 
separate atkomster er uhensiktsmessige.  

Barnehagens uteareal utenfor barnehagens 
gjerde forsvinner hvis flerbrukshall plasseres 
sør for dagens skoleplassering. 

Bygging på eksisterende tomt vil gi store 
utfordringer i bygge- og rivingsperioden, med 
anleggstrafikk, sprenging og byggevirksomhet 
tett inntil dagens skolebygning. Blandet 
anleggstrafikk og foreldrekjøring er ikke 
tilrådelig.  

Skolegården til dagens skole vil bli beslaglagt i 
hele bygge- og rivingsperioden med svært 
reduserte muligheter for uteaktivitet for 
elevene. Først når skolen står ferdig, kan det 
påbegynnes arbeid med å rive den gamle 
skolen for å etablere nytt uteareal. 

 

Kommentar  

Planfaglig sett vurderes bygging av ny skole og flerbrukshall på ny tomt som det beste 
alternativet. Med dette alternativet er mulighetene større for å finne gode løsninger både ift. 
trafikksikkerhet, terrengtilpasning og universell utforming.  

� Bemerkninger vedrørende temaet friluftsliv og nærmiljø, samt utforming av skolens 

uteområde 

Det fremgår av planprogrammet at deler av planområdet der det tenkes bebygd (ny tomt) er 
registrert som «svært viktig friluftsområde». Det bemerkes imidlertid at det er eksisterende 
skoletomt og idrettsanlegget, dvs. området nord/nordøst for eksisterende atkomstvei som er mye 
benyttet til friluftsformål /lek i dag. Den delen av planområdet som ligger sør for eksisterende 
atkomstvei (ny tomt) vurderes som enten ubetydelig eller lite benyttet til friluftsformål/lek. 
Straumen er mye benyttet av sportsfiskere, men det bemerkes at det avgrensende området som 
inngår i planområdet er uegnet for fiske og er knapt oppsøkt av noen.  

Ved å bygge det nye skoleanlegget her vil området bli gjort mer tilgjengelig og bli mer brukt og 
dermed vil verdien av nærmiljøanlegget øke.  

Noe av det særegne for området (naturlandskapet) bør bevares.  

Sørge for nok "lukkede" områder. Viktig at det ikke bare preges av åpne løsninger. 
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Det ønskes at planlegging av uteareal for skole og for flerbrukshall sees i sammenheng. 
Elevenes og foreldrenes meninger, ønsker og behov ønskes tatt hensyn til så langt det er mulig.  

Det bør etableres sykkelskur, «leskur» og turløyper som er gode aktivitetsområder for alle.  

Kommentar  

«Friluftsliv og nærmiljø» er et eget utredningstema og er omtalt nærmere nedenfor under kap. 7. 
Det vises også til kap. 6.12. 

� Bemerkninger vedrørende temaet trafikk  

Planområdet har i dag utfordringer når det gjelder trafikkforhold, spesielt for myke trafikanter. Det 
må etableres gode løsninger for parkeringsplasser og trygge «avslippingssoner» for foreldre som 
kjører barna. Trygge adkomstmuligheter for gående og syklende og atkomst for varemottak må 
også vurderes særskilt. 

 

Kommentar  

Trafikk er et eget utredningstema og er omtalt nærmere nedenfor under kap. 7.1. De viktigste 
momentene har vært å finne gode løsninger når det gjelder utforming av atkomstveien, plassering 
av parkeringsplassen, levering og henting av elever samt plassering og utforming av gang- og 
sykkelvei.  

� Bemerkninger vedrørende temaet landbruk  

Området som foreslås omregulert fra LNF til utbyggingsområde er ikke et viktig jordbruksareal i 
dag. Kun 6,5 daa er dyrket mark og regnes som lite med dagens landbruksmaskiner. Skole og 
flerbrukshall utgjør svært viktig samfunnsfunksjoner. Denne verdien veier tyngre enn 
landbruksverdien av et såpass lite areal.  

Kommentar  

Konsekvenser for landbruk er gjort rede for nedenfor under kap 6.13. For øvrig enig i at skole og 
flerbrukshall utgjør svært viktig samfunnsfunksjoner.  

� Bemerkninger vedrørende skolekapasitet  

Skolebygget bør planlegges og utformes slik at funksjon ikke "forstyrres" ved elevvekst. At skolen 
kunne romme kun 250 elever, synes å være et moderat anslag. Det er ikke ønskelig å ha tomme 
arealer stående «på vent». Disse kan løses med fleksible rom /flerfunksjonelle rom. 

Kommentar  

I følge ferdig utarbeidet romprogram planlegges og dimensjoneres skolen for ca. 200 elever 
fordelt på 10 trinn, og 38 arbeidsplasser for lærere, administrasjon og annet personell. Det skal 
tas høyde for 20 % økning i elevantall og bemanning. Det forutsettes at skolebygget planlegges 
med fleksible løsninger og fremtidige utvidelsesmuligheter. 
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4 Planstatus og rammebetingelser 

 

4.1 OVERORDNEDE PLANER 

Kommuneplanens arealdel 2009 - 2021 

I gjeldende kommuneplan for Fauske er planområdet avsatt til LNF A-område (lys gul), 
forretning/industri (blå), friområde (grønn), offentlig bygg og anlegg (rød) og trafikkformål (grå). 
Det er lagt en hensynssone (skravert område) på deler av planområdet. Skravert område er 
unntatt fra rettsvirkning fordi tidligere vedtatt plan fortsatt skal gjelde. 

 

Figur 2: Utsnitt av gjeldende kommuneplan. Planområdet vist med blå stiplet linje. Hentet fra 

Fauske kommune sin kartportal. Bearbeidet av Norconsult. 



 Oppdragsnr.: 5143945 

 Dokument nr.:       

Detaljregulering for Valnesfjord skole og flerbrukshall, Fauske kommune 

| Plan ID  2014004 Revisjon:       

 

n:\514\39\5143945\5 arbeidsdokumenter\56 reguleringsplan\planleveranse\planbeskrivelse for valnesfjord skole og 

flerbrukshall.docx 

2015-02-25 | Side 20 av 53

 

 

4.2 GJELDENDE REGULERINGSPLANER 

Planområdet berører 3 gjeldende reguleringsplaner: 

� Gang- og sykkelveg II, Rv.80 – Strømsnes med plan ID 1981004 vedtatt 3.6.1981 
� Løkåsåsen, Valnesfjord med plan ID 1987002 vedtatt 30.07.1987 
� Reguleringsplan for GS-veg, Ankjellsvingen – Valnesfjord kirke (rv. 80) med plan ID 

2000003 vedtatt 10.02.2000 

 

Figur 3: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner. Planområdet vist med blå stiplet linje. Hentet 

fra Fauske kommune sin kartportal. Bearbeidet av Norconsult. 

 

I gjeldende reguleringsplaner er deler planområdet regulert til friområde (grønn), «offentlige 
bygninger» (rød), trafikkformål (grå) og industri (lilla). Den sørlige/sørvestre delen av 
planområdet er uregulert. Trasé for høyspentlinje er også regulert inn (jf. skravert område 
gjennom friområdet nord i planområdet). 

Hele området øst for planområdet mot fylkesveien (øst for eksisterende skole) er nylig regulert 
til boligformål, jf. plan med plan ID 2010004. 
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4.3 TILGRENSENDE PLANER 

Planområdet grenser ikke til andre planer enn til de samme reguleringsplanene som er listet 
opp ovenfor, jf. pkt. 4.2, som planområdet er en del av.  

 

4.4 TEMAPLANER 

I Fauske kommune er det utarbeidet et programnotat « Folkehelsearbeid i Fauske kommune 
2010 – 2014.» Programnotatet legger føringer for hvordan folkehelsearbeidet i kommunen skal 
gjennomføres. I notatet står det bl.a. at Fauske kommune skal være med og legge til rette for en 
god start i livet og en god oppvekst for barn og unge. 

NFK har i samarbeid med regionale friluftsråd utarbeidet en friluftslivskartlegging. Kartleggingen 
er lagt til grunn for planarbeidet. 

 

4.5 STATLIGE OG REGIONALE PLANRETNINGSLINJER 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 
funnet at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse 
med planforslaget er listet opp nedenfor: 

 

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

• Regional plan – Klimautfordringene i Nordland for 2011 – 2020 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

• Naturmangfoldloven (2012) 

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende 

forhold 

 

5.1 BELIGGENHET 

Planområdet som er på ca. 80 daa ligger på Løkås i Valnesfjord, vest for Rv. 80. Valnesfjord er 
et tettsted i Fauske kommune og ligger ca. 12 km vest for Fauske sentrum. 

 

Figur 4: Beliggenhet. Planområdet vist med blå stiplet linje. Hentet fra Fauske kommune sin 

kartportal. Bearbeidet av Norconsult. 
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Figur 5: Planavgrensning (vist med blå stiplet linje). Hentet fra Fauske kommune sin kartportal. 

Bearbeidet av Norconsult. 

 

5.2 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK 

Planområdet  

Nord i planområdet er det anlagt en idrettsbane/fotballbane med tilhørende «klubbhus». 
Idrettsbanen er omgitt av et skogsområde. I sørøst er det bygd en barnehage med tilhørende 
parkerings- og uteareal/lekeareal. Området sør for idrettsbanen er ubebygd og består av skog 
og åpen slette (dyrka mark). Vest for barnehagen er det bygd én bolig med tilhørende uthus. 
Mot Fylkesvei 530 er det bygd et verksted/-lagerbygg. Arealet rundt verkstedbygget er gruset og 
er brukt som bussdepot/parkering i tilknytning til verksted-/lagerbygget. Vest for verkstedbygget, 
mot fylkesveien står et kapell/bårehus. 
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Tilstøtende områder   

Planområdet grenser til sjøen i vest, et skogområde og noen boliger i nord, eksisterende skole 
med tilhørende parkeringsplasser og uteareal i øst og noen boliger, kirka og kirkegården i sør. 
Planområdet ligger vest for Fylkesvei 530.  

 

5.3 STEDETS KARAKTER 

Stedets karakter preges av jordbruk samt av å ligge sjønært og i landlige, grønne omgivelser. 
Bebyggelsen består av spredte enkeltgårder og eneboliger i én – to etasjer.  

Skoleanlegget består av to bygningskropper hvorav en av bygningskroppene er C-formet. 
Bygningsdelene består stort sett av én etasje men deler av bygget er ført opp i 2 etasjer. 
Gymsalen (ligger lengst vest) er ført opp med størst etasjehøyde (på ca. 6 m), men ligger noe 
lavere. Den østlige delen av bygget (SFO) ligger også noe lavere.  

 

Figur 6: Eksisterende skoleanlegg sett fra sør. Bildet tatt av Norconsult v/ Soia Rahasindrainy 

(høst 2014). 

 

Bebyggelse i planområdet 

Bebyggelsen i planområdet (kapellet, verkstedbygget, bolighuset, klubbhuset og barnehagen) 
har saltak og et tradisjonelt uttrykk. 
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Figur 7 : Eksisterende barnehage, sett fra sør. Bildet tatt av Norconsult v/ Soia Rahasindrainy 

(høst 2014). 

 

Høydeforskjellen i terrenget gjør at eksisterende barnehage består av én etasje mot nordøst og 
to etasjer mot sørvest.  

Eksisterende verkstedbygg består ev én etasje pluss loft, eksisterende bolighus består av én 
etasje pluss kjeller og kapellet består av én etasje.  

  

5.4 LANDSKAP 

Eksisterende skoletomt grenser til planområdet i øst og består av en høyde i terrenget, med 
bratte skåninger. Toppen av høyden er planert til ca. kote 23, hvor eksisterende skolebygg med 
tilhørende uteareal ligger. Mot øst skrår terrenget videre ned mot fylkesveien, mot vest skrår det 
ned mot idrettsbanen og mot sørvet skrår terrenget ned mot eksisterende barnehage og videre 
mot dyrka mark. 

Planområdet 

Store deler av den nordligste delen av planområdet (idrettsbanen) er forholdsvis flatt. Terrenget 
skrår opp mot nord og øst, mens det mot vest skrår ned mot sjøen. Den sørlige delen av 
planområdet er bevokst med skog og heller svakt fra øst til vest. Terrenget er brattest mot vest 
(mot sjøen). Det sørligste partiet mot fylkesveien er flatere. Arealet mellom 
verkstedtomta/kirketomta og skogområdet består av dyrket mark (åpen slette). Fra dette partiet 
skrår terrenget noe opp mot eksisterende barnehage.   

Planområdet har generelt gode solforhold og bedre vindforhold i forhold til eksisterende 
skoletomt som ligger mellom ca. 15 m – 18 m høyere enn ny skoletomt.  
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5.5 KULTURMINNER OG KULTURELL VERDI 

Det er ikke registrert verken kulturminner/kulturmiljø eller vernet/bevaringsverdige bygg i 
planområdet.  

Planområdet grenser derimot mot et registrert kulturminne, Valnesfjord kirke, i sør.  

 

5.6 NATURVERDIER 

Planområdet grenser mot sjøen (Straumen) hvor det er registrert viktige artsforekomster 
(marine-og fulgearter), inkludert rødlista arter. Det opplyses fra Fylkesmannen at utløpsområdet 
ved Straumen er en viktig hvile-, raste- og overvintringsplass for våtmarksfugl, bl.a. truede og 
sårbare arter som makrellterne, brushane og bergand.  

Planområdet grenser mot munningsområdet til Valnesfjordvatnet/-vassdraget som ligger ca. 1 
km nordøst for planområdet. Dette vassdraget er laksefiskførende med bestander av laks og 
sjøøret.    

 

5.7 REKREASJONSVERDI/REKREASJONSBRUK 

Områder rundt eksisterende barnehage og skole, idrettsbanen samt områder mellom 
idrettsbanen og skole/barnehage er i dag mye brukt til lek, først og fremst av barnehagen og 
skolen. Det er den nordlige delen av planområdet som er mest brukt til lek og uteopphold, men 
skogområdet sør for idrettsbanen er også brukt av barnehagen som nærturområde.  

Det er opparbeidet stier vest og nord for idrettsbanen og gapahuk vest for idrettsbanen. Stiene 
og gapahuken krever noe vedlikehold. 

Strandlinja/fjæra er mye brukt i undervisningssammenheng samt til turer og fisking. Det er et 
bredt område langs sjøen som er fritt for skog og kratt og som er egnet for turer og fisking.  

 

Figur 8: Fjæra, sett fra sør. Bildet tatt av Norconsult v/ Soia Rahasindrainy (høst 2014). 
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5.8 LANDBRUK 

Mesteparten av den sørlige delen av planområdet er avsatt til LNF-A område i gjeldende 
kommuneplan. Den nordlige delen av LNF-A område består av skog, mens den sørlige delen 
består av dyrket mark. Marka har en størrelse på ca. 6 daa.  

 

5.9 TRAFIKKFORHOLD 

Biltrafikk  

All biltrafikk til eksisterende skole og barnehage samt idrettsbanen skjer via fylkesveien Fv. 530 
og videre via den nordre eller søndre avkjørselen.  

Fv. 530 går som en sløyfe. Derfor er det ikke stor gjennomgangstrafikk på denne veien. 
Fylkesveien har en ÅDT på 200 kjt./d og fartsgrense 60 km/t.  

Hovedatkomst til eksisterende skole med bil skjer via den nordre avkjørselen/atkomsten. Det er 
satt opp «bilkjøring forbudt»-skilt et stykke lenger opp like etter avkjørselen inn til eksisterende 
boliger nordvest for skolen.  

Den søndre avkjørselen/atkomstveien brukes som atkomst til idrettsbanen og barnehagen med 
tilhørende parkering. Fra den søndre avkjørselen fortsetter veien videre opp til eksisterende 
skole, men det er satt opp «bilkjøring forbudt»-skilt halvveis opp til skolen. Denne atkomsten er 
lite brukt som atkomst til skolen.  

 

 

Figur 9: Eksisterende kryss (fylkesvei/søndre atkomst), sett fra sørvet. Fylkesvei til høyre. Bildet 

er tatt av Norconsult v/ Soia Rahasindrainy (høst 2014). 
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Det opplyses fra skolen at ca. 10 % av elevene blir kjørt med bil til skolen, dette tilsvarer ca. 20 
elever. Foreldre leverer sine barn enten på busstoppet ved Fv. 530, ved krysset mellom Fv. 530 
og atkomst til skolen eller rett før forbudsskiltet.  

Videre antas det at ca. 90 % av ansatte kjører bil til skolen, dette tilsvarer ca. 30 bilturer på 
morgenen og 30 bilturer på ettermiddagen.  

Verkstedbygget og eksisterende bolighus har egen avkjørsel fra fylkesveien like vest for den 
søndre avkjørselen til barnehagen og idrettsbanen.  

Mellom kappellbygget og verkstedbygget er det også opparbeidet en avkjørsel fra fylkesveien. 

Gang- og sykkeltrafikk  

Det er anlagt gang- og sykkelvei langs Fv. 530 fra Fornesstranda i nord og til Valnesfjord kirke i 
sør. Totalt er det fire kryssinger av veier mellom skolen og Fornesstranda.  

Det opplyses fra skolen at ca. 30 % av elevene går eller sykler til skolen, uavhengig av årstid. 
Dette tilsvarer ca. 60 elever. Flertallet av disse kommer fra nord og bruker derfor den nordre 
atkomsten til skolen. Hverken den nordlige eller sørlige avkjørselen har fortau. 

Elever som kommer med skolebuss eller blir kjørt med bil går fra bussholdeplassen via gang- 
og sykkelveien og videre via den nordre avkjørselen til skolen. 

Kollektivtrafikk  

I dag går det tre bussruter (skoleskyss) til og fra skolen. Ca. 60 % av skolens elever, dvs. ca. 
120 elever blir kjørt med buss hver dag. Bussene stopper på busstopp ved Fv. 530, ca. 90 m 
nord for den nordre avkjørselen til skolen.  

Fra Valnesfjord går det rutebuss til Bodø og Fauske. Bussen har holdeplass ved krysset 
fylkesveien/søndre avkjørsel, jf. figur 9. 

Trafikksikkerhet  

Eksisterende avkjørsler/atkomster til skolen er smal, uoversiktlig og bratt. Dette, sammen med 
at fotgjengere og syklister ikke er separert fra kjøretøy, danner en dårlig situasjon for levering 
og henting av elever. 

I de siste 10 årene er det ikke rapportert noen ulykker i direkte tilknytning til skolen. På Fv. 350 
(sløyfen) er det imidlertid rapport 6 ulykker (fra lettere til alvorlig). 

Parkering  

Nordvest for barnehagen er det anlagt en parkeringsplass som hører til barnehagen. I tillegg 
parkeres det ved barnehagen (vest for bygget). Det parkeres også mellom idrettsbanen og 
snuplassen.  
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Det er opparbeidet biloppstillingsplass i tilknytning til eksisterende bolighus. I tilknytning til 
verkstedbygget er det også opparbeidet oppstillingsplass for bil og buss.  

Eksisterende skole har sin parkeringsplass på nordsiden av skoleanlegget. 

 

5.10 BARNS INTERESSER 

Deler av planområdet brukes av barnehagen, skolen og barn og unge i nærmiljøet til lek, 
rekreasjon og utøving av friluftsliv, jf. kap. 5.7. Det er først og fremst arealet rundt barnehagen 
og skolen og idrettsbanen samt fjæra som er mye brukt, men skogområdet sør for idrettsbanen 
er også brukt av barnehagen.   

Skolevei  

De fleste elever som ankommer skolen til fots eller på sykkel kommer nordfra og benytter gang- 
og sykkelveien langs fylkesveien og videre den nordre avkjørselen/atkomsten opp til skolen. 
Den søndre avkjørselen/atkomsten som inngår i planområdet er lite brukt av elever som gang- 
og sykkelatkomst.  

 

5.11 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Planområdet ligger kun ca. 800 m sørvest for sentrumsområdet i Valnesfjord hvor 
administrasjonsbygg, helsestasjon, butikker o.l. ligger.  

 

5.12 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET 

Skoleanleget er for det meste på ett plan og er derfor tilgjengelig for alle. Der bygningsdelene 
ligger noe lavere er det stort sett rampe i tillegg til trappa.  

Både bil- og gangatkomst til skolen (gjelder begge atkomstene) er svært bratt og tilfredsstiller 
derfor ikke kravet til universell utforming. 

 

5.13 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Påstående bygninger i planområdet er tilknyttet tele- og strømforsyning samt offentlig VA-nett. 
Sørvest i planområdet er det bygd en pumpestasjon for avløp. 
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5.14 GRUNNFORHOLD 

I følge NGUs kartløsning består berggrunnen i planområdet av grus, sand og leire. Løsmassene 
består av hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet (sørlige del 
av planområdet) og hav- og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt 
dekke over berggrunnen (nordlige del). 

 

Figur 10: Løsmassekart. Hentet fra NGU sin kartportal. 

 

Det er gjennomført grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeidet. Et sammendrag fra 
rapporten fremgår av kap. 6.2.  

I følge notatet fra grunnundersøkelsen er løsmassemektigheten maksimum 0,1 m ved flere av 
gravegropene. Alle prøvegravingene er avsluttet i berg. Løsmassene består av siltig leire, men 
løsmassene som ligger over berget består i hovedsak av sand med spredte steiner og et tynt 
lag med torv.  

Videre fremgår det av notatet at tomta er slak og det ikke er sprøbruddsmateriale på tomta. 
Områdestabiliteten er derfor tilfredsstillende. Massene ved sletta i sørvest er derimot meget 
telefarlige. 

Man kjenner ikke til at grunnen i planområdet er forurenset. Ved eksisterende verkstedbygg står 
det en gammel bensinpumpe. Det kan dermed ikke utelukkes at denne delen av planområdet 
kan være forurenset.  
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5.15 STØYFORHOLD 

Planområdet er, så langt man kjenner til, ikke utsatt for verken flystøy, trafikkstøy (fylkesveien 

har lav ÅDT) eller andre typer støy. Eksisterende verkstedbygg genererer ikke støy. 

 

5.16 LUFTFORURENSNING 

Planområdet er, så langt man kjenner til, ikke utsatt for luftforurensning utover det som er vanlig og 
akseptabelt. 
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6 Beskrivelse av planforslaget 

 

6.1 PLANLAGT AREALBRUK 

Planområdet er noe utvidet mot sørvest for å få med hele kryssløsningen og tilstøtende gang- 
og sykkelvei samt annen veggrunn/grøntareal på østsiden av krysset. Denne delen av 
planområdet er ikke tatt med ved varsel om planoppstart. Utvidelsen anses imidlertid ikke å ha 
innvirkning på naboeiendom, fylkesvei eller veisituasjonen i området. Et nytt varsel om 
planoppstart vurderes derfor ikke som nødvendig.  

I planområdet tenkes det lagt til rette for ny barne- og ungdomsskole og flerbrukshall. Den nye 
skolen og flerbrukshallen tenkes bygd sør for idrettsbanen.  

Idrettsbanen, barnehagen med tilhørende parkeringsplass og kapellet inngår også i 
planområdet. Eksisterende bolighus med tilhørende uthus og verkstedbygget (sør mot 
Fylkesveien) forutsettes revet.  

Det planlegges bygd et menighetshus i tilknytning til eksisterende kirke (vest for planområdet) 
og kapell. Det nye menighetshuset tenkes bygd i området benevnt o_R.  

Det er regulert inn en grønnkorridor med bredde på 15 m langs sjøen/Straumen. Kun mindre 
tiltak som har som formål å fremme allment friluftsliv (gang- og sykkelvei, gapahuk o.l.) tillates i 
dette beltet.  

Foruten ovennevnte arealformål er det, sør for utbyggingsområdet, regulert inn en ny 
parkeringsplass hvor det også tenkes lagt til rette for levering og henting av elever (kiss&ride) 
med bil og skolebuss. Hvordan dette kan løses er illustrert på plankartet, men illustrasjonen er 
ikke juridisk bindende. Eksisterende avkjørsel/atkomst og snuplassen sør for idrettsbanen er 
også tatt med og er noe justert.  

Videre er det også regulert inn gang- og sykkelvei fra fylkesveien og opp til den nye 
parkeringsplassen og videre langs sørvestsiden av eksisterende atkomst. 

Deler av den kommunale tomten hvor pumpestasjonen ligger er regulert til «Avløpsanlegg». 
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Planområdet reguleres til følgende arealformål, jf. PBLs kap.12-5 : 

� Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse 

Frittliggende småhusbebyggelse (annen eierform) 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

- Undervisning (eierform offentlig) 

- Barnehage (eierform offentlig) 

- Kirke/annen religionsutøvelse (eierform offentlig) 

Avløpsanlegg (eierform offentlig) 

Idrettsanlegg (eierform offentlig) 

� Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjørevei (eierform offentlig) 

Gang- og sykkelvei (eierform offentlig) 

Annen veggrunn – grøntareal (eierform offentlig) 

Parkering (eierform offentlig) 

� Grønnstruktur 

Friområde (offentlig eierform) 

� Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Friluftsområde  

- Friluftsområde i sjø og vassdrag (offentlig eierform) 
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6.2 ANALYSER/UTREDNINGER 

Det er gjort grunnundersøkelser for den sørlige delen av planområdet (gnr 56 bnr 5) hvor det 
nye skoleanlegget tenkes anlagt.  

Tomta foreslås planert ved nedsprenging av berg, deretter kan byggene fundamenteres på de 
utsprengte bergmassene. De utsprengte massene foreslås benyttet til planering og løsmassene 
til terrengarrondering. 

Det fremgår også av notatet at alle horisontalkreftener forutsettes overført til grunnen langs 
fundamentsålene eller til gulv på grunnen. Evt. horisontalkrefter på tvers av sålefundamenter 
reduserer dimensjonerende grunntrykk vesentlig.  

Det bemerkes at dersom byggingen skal foregå om vinteren må en forsikre seg om at det ikke 
er teleklumper i avrettingsmassene.  

 

6.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING 

Den nye skolen planlegges og dimensjoneres for ca. 200 elever fordelt på 10 trinn, og 38 
arbeidsplasser for lærere, administrasjon og annet personell. Det skal tas høyde for 20 % 
økning i elevantall og bemanning, dvs. for ca. 40 ekstra elever og ca. 8 ekstra personell.  

Det forutsettes at skolebygget planlegges med fleksible løsninger og fremtidige 
utvidelsesmuligheter. Planløsningen for skole og flerbrukshall skal utformes slik at det legges til 
rette for sambruk av funksjoner i anlegget, mellom ulike brukere av anlegget – både internt og 
eksternt. 

Tomten ligger i hellende terreng mot sjøen i vest. Ved utforming av det nye skoleanlegget må 
det derfor tas hensyn til sikkerhet mht. nærhet til sjøen. 

Skolebygget tenkes plassert sør for idrettsbanen og ført opp med byggehøyde på inntil 2 etasjer 
Den flateste delen av tomten, best egnet for utbygging, ligger på ca. kote 6 – kote 10, og har 
gode solforhold. 

Flerbrukshallen tenkes plassert sør/sørøst for skolebygget. Hallen skal både dekke behovet 
innen kroppsøvingsfaget i skolen og fungere som idrettshall og kulturarena for lokalsamfunnet. 
Flerbrukshallen med garderober tenkes plassert slik at den ligger nærmest eksisterende 
idrettsbane. 

Maks tillatt bebygd areal er satt til %-BYA = 60 %, og gesimshøyde er satt til 17 m over 
gjennomsnittlig planert terreng for ny skoletomt (o_U). Skolebygget er anslått til å ha et 
bruksareal på inntil 3100 m2, og flerbrukshallen på inntil 1900 m2.  

For eksisterende barnehagetomt er maks tillatt gesimshøyde satt til 8 m og maks tillatt 
mønehøyde til 9 m over gjennomsnittlig planert terreng. Maks tillatt bebygd areal er satt til %-
BYA = 30 %. 
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For eksisterende eiendom gnr 56 bnr 11 og bnr 37 hvor kapellet ligger er maks tillatt 
gesimshøyde satt til kote +13 NGO og mønehøyde til kote +15 NGO. Maks tillatt bebygd areal 
er satt til %-BYA = 30 %. 

Byggegrenser fremgår av plankartet og er satt til 2 m mot vei og gang- og sykkelvei (gjelder ikke 
for o_R) og 4 m mot naboeiendom.  

Der byggegrensen ikke er vist på plankartet faller den sammen med formålsgrensen. 

 

6.4 KLIMA/INNEMILJØ 

Et godt innemiljø vil være et viktig moment ved utforming av skoleanlegget. Det tenkes valgt 
materialer som ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Der evt. forurensende aktiviteter 
skjer, eks. kjøkken, naturfag, kunst og håndverk, mv. skal fjerning av gasser etc. ivaretas ved 
spesialavtrekk. 

Hensyn til blending og forstyrrelser av undervisning skal også hensyntas ved planlegging av 
solavskjerming. Vinduer og dører skal kunne åpnes, eventuelt rømmes samtidig som 
solavskjerming benyttes. 

Det vil bli utarbeidet en egen beskrivelse/ kravspesifikasjon for lydforhold/ akustikk. Prosjektet 
skal minst prosjekteres og utføres iht. krav i NS 8175:2012 klasse C, for aktuelle romtyper. 

Alle arbeids-, undervisnings- og oppholdsrom skal sikres dagslys og utsyn, god 
allmennbelysning og nødvendig plassbelysning. 

Utvendig plassert værføler (sol/vind) pr. fasade vil også bli  ivaretatt. 

 

6.5 TILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR 

Planlagte bygg skal tilknyttet eksisterende kommunalt vann- og avløpsanlegg. Det forutsettes at 
all prosjektering og planlegging av vann- og avløpsledninger skjer i samarbeid med vann- og 
avløpsseksjonen i Fauske Kommune. 

Utbygging av den nye skole tenkes basert på vannbåren varme, jf. utarbeidet romprogram. 
Dette skal tas hensyn til i prosjekteringen.  

Behov for ny nettstasjon må avklares med Fauske lysverk. Det forutsettes forsyning med 400V. 

Planlagte bygg skal tilknyttes Fauske Kommunes datanett via fiberkabel. 
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6.6 TRAFIKKLØSNING OG KJØREATKOMST 

Atkomst til det nye skoleanlegget vil bli lagt via den søndre avkjørselen/atkomstveien. Påkobling 
til fylkesveien er noe justert og veiføringen er utrettet. Innregulert atkomst følger i hovedsak 
dagens veiføring og har bredde på 6 m. Snuplassen foreslås flyttet noe mot sør og dimensjonert 
for buss og vogntog. 

Det er lagt vekt på trygge trafikkforhold ved det nye skoleanlegget. Myke trafikanter prioriteres, 
bl.a. ved å regulere inn gang- og sykkelvei langs vestsiden av eksisterende avkjørsel/atkomst 
og ved å skille mellom gående/syklende og bilister. Selve skoleanlegget med tilhørende 
utearealer tenkes holdt mest mulig fri for biltrafikk. Det skal imidlertid sikres kjøremulighet for 
servicelevering og for handikap- og utrykningskjøretøy.  

Dagens atkomstforhold og parkeringsforhold opprettholdes når det gjelder barnehagen.  

Den nye parkeringsplassen vil få atkomst fra eksisterende avkjørsel og ikke direkte fra fylkesvei. 
Dvs. eksisterende verkstedbygg vil bli revet.  Som følge av dette er det tatt inn i 
rekkefølgebestemmelsene at det skal settes opp fysisk sperre langs sørsiden av eiendom med 
gnr 56 bnr 56, mellom eiendommen og gang- og sykkelveien når den nye atkomsten er klar til 
bruk.  

Eksisterende atkomst fra fylkesveien til kapellet/kirka opprettholdes. 

 

6.7 PARKERING 

Det er regulert inn en ny parkeringsplass sørøst for utbyggingsområdet.  

Det er satt krav om min. 0,9 bilparkering per årsverk, dvs. 0,9 x 38 årsverk = ca. 35 
parkeringsplasser, og 0,5 sykkelparkering per elev, dvs. 0,5 x 200 = ca. 100 
sykkelparkeringsplasser. Sykkelparkering skal løses ved skoleanlegget, dvs. innenfor o_U.  

Videre er det satt krav om at min. 5 % av parkeringsplassene skal legges til rette for 
forflytningshemmede.  

Parkeringsplassen skal utformes på en måte som muliggjør levering og henting av elever på en 
effektiv og trafikksikker måte. Hvordan dette kan løses er vist i figur 11 nedenfor. 
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Figur 11: Utforming av parkeringsarael med felt for levering og henting av elever. Utarbeidet 

av Norconsult. 

 

Flerbrukshallen og idrettsbanen utløser behov for parkeringsplasser også på ettermiddag, 
kveldstid, og helger. Parkeringsplassen tenkes også brukt i tilknytning til gudstjenester og andre 
aktiviteter i kirka som ligger like sør for planområdet.  

Parkeringsplassen slik det er illustrert i figur 11 rommer ca. 108 parkeringsplasser hvorav 9 er 
tilrettelagt for forflytningshemmede. 

 

6.8 KOLLEKTIVTILBUD 

Rutebuss  

Bussforbindelse til Fauske og Bodø har i dag holdeplass ved krysset/innkjøring fra fylkesveien. 
Den er foreslått flyttet ca. 20 m vestover og er regulert inn i planforslaget.  

Skoleskyss  

Levering og henting av elever vil foregå sørøst for det nye skoleanlegget. Herfra vil elevene gå 
via den nye gang- og sykkelveien. Figur 11 viser mulig løsning.  
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6.9 PLANLAGTE OFFENTLIGE ANLEGG 

Man kjenner ikke til at det er planlagt offentlig anlegg i planområdet eller i omkringliggende 
områder. 

 

6.10 MILJØOPPFØLGING 

Utbyggingsområdet har vært ubebygd og man kjenner ikke til at grunnen er forurenset. 
Planforslaget legger heller ikke til rette for tiltak som krever miljøoppfølging. 

Ved eksisterende verkstedbygg står det derimot en gammel bensinpumpe. Det kan dermed ikke 
utelukkes at grunnen kan være forurenset her. Det er tatt inn i bestemmelsene at før 
igangsetting av tiltak i grunn på eiendom gnr 56 bnr 55 og 56 skal det foretas undersøkelse av 
forurenset grunn. 

 

6.11 UNIVERSELL UTFORMING 

Hele skoleanlegget inkludert uteområdene, skal planlegges og utformes i forhold til prinsippet 
om universell utforming og iht. krav om universell utforming i PBL/TEK10. Dette er tatt inn i 
bestemmelsene. 

Minst 5 % av parkeringsplassene skal legges til rette for forflytningshemmede. Disse plassene 
skal ha kortest mulig gangavstand til hovedinngang. Dette er tatt inn bestemmelsene.  

 

6.12 UTEOPPHOLDSAREAL 

Kommunen ønsker å skape en aktivitetspark som legger til rette for gode opplevelser, og som 
har godt omdømme med høy brukertilfredshet og lokal kulturell identitet i planområdet. I tillegg 
til å være en skolegård, skal parken være en kilde til fysisk aktivitet, felles opplevelser og 
individuell utfoldelse for barn, ungdom, voksne og eldre i nærmiljøet, og må derfor tilrettelegges 
for mange formål og ulike brukere. Eksempelvis skal aktivitetsparken kunne brukes til lek, 
trening, naturopplevelser og rekreasjon. 

Skolegården skal ha naturlige skiller mellom de ulike trinnene. Naturen rundt skolen skal tas i 
bruk, både som del av skolegården og som en tilgjengelig aktivitetspark for alle. Det er viktig å 
beholde naturen, tenke helhetlig og utnytte det potensiale som ligger i stedets egenhet. 

Ved utforming og tilrettelegging av uteområdet må en også tenke sikkerhet i forhold til områdets 
nærhet til sjøen. 

Det er regulert inn en grønnkorridor med bredde på 15 m langs sjøen. Kun mindre tiltak som har 
som formål å fremme allment friluftsliv tillates i dette beltet. 
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6.13 LANDBRUKSFAGLIGE VURDERINGER 

 Fulldyrka jord  Overflatedyrka 
jord 

Innmarksbeite Dyrkbarjord 

Areal 6,5 daa    

 

Planforslaget innebærer omregulering av ca. 6,5 daa fulldyrka mark. 

Kommunens landbruksmyndighet har sett på arealmessige konsekvenser av reguleringsforslaget 
med hensyn til landbruk, og har etter en vurdering ingen negative merknader til planforslaget. 
Videre bemerkes det at arealet er lite og uhensiktsmessig for drift med store maskiner og 
gårdbrukeren som leide arealet har skaffet seg nytt og bedre areal for høsting. Det bemerkes 
også at det er god tilgang på leiejord i området. 

 

6.14 KULTURMINNER 

Planlagt tiltak vil ikke berøre kulturminner. 

 

6.15 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Planforslaget innebærer økt skolekapasitet i Valnesfjord i forhold til dagens situasjon. 

 

6.16 PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING 

Det skal anordnes utendørs avfallsløsning for ulike avfallstyper som kildesorteres. Størrelse på 
containere etter avtale med renovasjonsselskapet og avd. Drift i kommunen. Det forutsettes at 
kildesortering foretas og bringes ut til søppelbeholderne. 

 

 

 

 

 

 

 



 Oppdragsnr.: 5143945 

 Dokument nr.:       

Detaljregulering for Valnesfjord skole og flerbrukshall, Fauske kommune 

| Plan ID  2014004 Revisjon:       

 

n:\514\39\5143945\5 arbeidsdokumenter\56 reguleringsplan\planleveranse\planbeskrivelse for valnesfjord skole og 

flerbrukshall.docx 

2015-02-25 | Side 40 av 53

 

6.17 RISIKO- OG SÅRBARHET  

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 

forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 

for utglidning? 

x Det er gjort grunnundersøkelser i 
forbindelse med planarbeidet. 

Er området utsatt for springflo/flom i 

sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 

lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er lovpålagt krav om 
radonsperre i alle nye bygninger 
hvor det oppholder seg 
mennesker.  

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 

kan inntreffe på nærliggende 

transportårer, utgjøre en risiko for 

området? 

  

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 

kan inntreffe på nærliggende virksomheter 

(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 

området? 

  

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

x  
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væsker/gasser  

Medfører bortfall av tilgang på følgende 

tjenester spesielle ulemper for området? 

  

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 

ved/gjennom området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske 

felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 

av transportnett for gående, syklende og 

kjørende innenfor området? 

  

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

 Brannvannsdekning skal 
beregnes og eventuelle tiltak blir 
ivaretatt gjennom byggesøknad 

• Har området bare en mulig x  
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adkomstrute for brannbil? 

Tidligere 

bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 

virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 

etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering 

 Ved eksisterende verkstedbygg 
står det en gammel 
bensinpumpe. Det kan derfor ikke 
utelukkes at denne delen av 
planområdet kan være forurenset. 
Før igangsetting av tiltak i grunn 
på eiendom gnr 56 bnr 55 og 56 
skal det foretas miljøteknisk 
undersøkelse, jf § 9.2. 

• Annet (spesifiser)   

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 

nærheten, med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 

virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

x  
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6.18 AVBØTENDE TILTAK/LØSNINGER ROS 

Før igangsetting av tiltak i grunn på eiendom gnr 56 bnr 55 og 56 skal det foretas miljøtekniksk 
undersøkelse. Evt. avbøtende tiltak skal være gjennomført før igangsettingstillatelsen gis. 

 

6.19 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Det er også satt krav om at brukstillatelsen ikke kan gis før nødvendige parkeringsplasser 
(gjelder også sykkelparkering), hente- og bringefelt, gang- og sykkelvei samt snuplassen er 
ferdig opparbeidet. 
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7 Konsekvensutredning 

Det er utarbeidet konsekvensutredning for tema nærmiljø og friluftsliv samt trafikk i forbindelse 
med dette planarbeidet. I planprogrammet er det gjort rede for to alternative plasseringer av den 
nye skolen. Konsekvensutredningsrapportene er derfor bygd opp slik at man skulle vurdere 
hvilken av de to alternative plasseringene av den nye skolen som er mest gunstig. 

De to alternativene er å bygge den nye skolen og flerbrukshallen på eksisterende skoletomt 
(alternativ 1) eller å bygge den nye skolen og flerbrukshallen på ny tomt (alternativ 2). 

 

7.1 TEMA TRAFIKK 

I dette temaet har alternativ 2 to ytterligere alternativer som går ut på plasseringer av 
parkeringsplassen, kalt alternativ 2a (parkeringsplassen plassert sørøst for skoleanlegget, i 
umiddelbar nærhet til skoleanlegget) og alternativ 2b (parkeringsplassen plassert der 
eksisterende verkstedbygg står, på eiendom gnr 56 bnr 55 og 56, med atkomst direkte fra 
fylkesveien). 

 

7.1.1 Beskrivelse av dagens situasjon 

All trafikk til skolen skjer via FV 530. Fra FV 530 er det to adkomster til skolen, den nordre og 
den søndre. Adkomst til skolen med bil skjer fremfor alt via den nordre adkomsten til skolen. 

Det er tre bussruter som går til og fra skolen. Bussene stopper på busstopp ved FV 530 rett 
nord for den nordre avkjørselen til skolen. Derfra går elevene via den nordre adkomsten til 
skolen. Dagens utforming av adkomsten er smal og bratt. Dette, sammen med at fotgjengere og 
syklister ikke er separert fra kjøretøy, danner en dårlig situasjon for levering av elever. 

Det fremgår av rapporten at ca. 10 % av elevene blir kjørt med bil til skolen. Det tilsvarer ca. 20 
elever. Det er videre estimert at 90 % av de ansatte kjører bil til skolen. Det tilsvarer ca. 30 
bilturer på morgenen og 30 bilturer på ettermiddagen. Omtrent 60 % av skolens elever blir kjørt 
med buss i dagens situasjon. Det tilsvarer ca. 120 elever. Ca. 30 % av elevene går eller sykler 
til skolen, uavhengig av årstid. Det tilsvarer ca. 60 elever. 
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7.1.2 Konklusjon og anbefaling  

Det er ikke stor forskjell mellom alternativ 1 og 2. På grunn av det faktum at to forskjellige 
adkomster må brukes til skolens funksjoner og at parkeringen ikke er samlet, utpeker alternativ 
1 seg som dårligst av de tre alternativene. Alternativ 2a har best mulighet for sikker kiss & ride-
løsning (henting og levering), da denne er helt separert fra øvrig parkering. Det alternativ som 
anbefales er imidlertid alternativ 2b. Dette alternativ har samlet alle trafikale funksjoner på et vel 
definert areal. Denne ryddige oppdelingen av harde og myke trafikanter er å anbefale, spesielt 
da det gjelder et trafikkareal tenkt for barn. Alternativ 2b er det alternativet som gir enklest og 
mest ryddig trafikksituasjon for elevene på skolen. 

Trafikksikkerhet for alt. 2a 

For alternativ 2a anbefales det at det etableres separat gang og sykkelareal på den sørvestre 
siden av den søndre adkomsten til skolen. Arealet kan være separert fra kjørebanen med 
kantstein eller med f.eks. gress. Arealet for syklende bør være separert fra arealet for de 
gående med en skrå kantstein eller en kantstein med liten vis.   

Dagens veibane for kjøretøy bør utvides slik at to biler kan passere uten å vike for hverandre. 
Anbefalt bredde er 6 meter. 

I alternativ 2a er det antatt at elevene vil bli kjørt med buss til dagens holdeplass ved den 
søndre adkomsten til skolen. Gang- og sykkelveien langs FV 530 bør flyttes noe bak slik at 
holdeplassen kan plasseres foran gang- og sykkelveien. Adkomst til kirke og bedrift bør skje 
mer sør langs FV 530. 

Der gang- og sykkelbanen krysser adkomsten til skolen og adkomsten til parkeringen bør det 
etableres en løsning som tydelig viser at det er fotgjengerne og syklistene som har forkjørsrett. 

Hvis det er inngang til skolen fra sør vil det være risiko at elever krysser parkeringsarealet for å 
ta seg til inngangen på snarest måte. En mulighet å begrense dette er å etablere et gjerde på 
den nordvestre siden av parkeringsplassen. 

 

Figur 12: Forslag til trafikksikker utforming alternativ 2a. 
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Trafikksikkerhet for alt. 2bfysisk 

For å få til en trafikksikker utforming av alternativ 2b er det viktigste å etablere et ryddig og 
gjennomtenkt areal på og omkring parkeringsplassen. 

Uten noen gjennomtenkte løsninger, vil de fleste elever som ankommer til fots eller med sykkel 
fra nord bruke eksisterende vei for å ta seg til skolen. Et virkemiddel for å få elevene til å bruke 
den nye gang- og sykkelveien fra parkeringen er å anlegge gang- og sykkelveien øst for 
parkeringen.  

Det er viktig at elever som stiger av skolebussene samt elever som blir levert på kiss & ride blir 
levert direkte på fortau og dermed ikke trenger å bevege seg på samme areal som biler og 
busser som skal parkere. Det er også viktig at det gjennomføres en god sporingsanalyse for 
bussene så de kan bevege seg uten å måtte rygge. Sagetannløsning ved bussholdeplassen(e) 
anbefales. 

 

Figur 13: Forslag til trafikksikker løsning alternativ 2b. 

 

Muligheter til sikker levering av elever  

Antall kiss & ride-plasser avhenger av hvor mange elever det er på skolen og hvor stor andel av 
elevene som blir kjørt. Hvor mange elever som blir kjørt til skolen avhenger igjen av 
inntaksområde, muligheter for å gå og sykle til skolen og alderen på elevene. 
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Følgende er antatt for å beregne antall kiss & ride-plasser ved skolen: 

Årstrinn Andel levert Antall levert 07.00 – 08.30 08.30 – 09.00 

1 – 3 20 % 12 9 3 

4 – 10 5 % 7 - 7 

Totalt   9 10 

 

Ved beregning av antall plasser er det antatt at kjøretøyene ankommer med jevnt intervall. I en 
virkelig situasjon vil ikke dette være tilfellet. Med kun 2 kiss & ride-plasser er det derfor fare for 
at det av og til vil oppstå situasjoner der det ikke er noen ledige plasser for levering. Det 
anbefales derfor at det anlegges 4 kiss & ride-plasser for levering av elever. 

Ved levering av elever er det gunstig om elevene kan gå rett ut av bilen til et fortau som leder 
videre til skolen uten kryssing av noen vei. I både alternativ 1, alternativ 2a og alternativ 2b er 
det derfor logisk å lage en høyrekjørt sløyfe for kiss & ride. 

Generelt for begge alternativer gjelder at det ikke er gunstig med ryggende biler på samme 
areal hvor det skal leveres barn. Hvis mulig bør det derfor anlegges leveringsplasser der bilene 
ikke må rygge etter levering. 

Parkering  

Antall parkeringsplasser bør dimensjoneres for et større arrangement (med 500 deltakere). Et 
parkeringskrav på 0,2 parkeringsplasser per deltakere utløser krav til 100 parkeringsplasser. 

Fra et trafikkmessig perspektiv anbefales en samlet parkering, da det medfører færre 
konfliktpunkter. 

 

7.1.3 Valgte løsninger i planforslaget 

I planforslaget er parkeringsplassen med felt for levering og henting av elever (både med buss 
og bil) tenkes plassert mot fylkesveien. Dette for å få størst mulig og mest mulig 
sammenhengende skoleareal.  

For å begrense antall innkjørsler direkte fra fylkesveien og nær hverandre foreslås eksisterende 
atkomst (søndre avkjørsel) benyttet som atkomst til parkeringsområdet. Det legges til rette for 
en enveis- og høyrekjørt sløyfe for levering og henting av elever.  

Levering og henting av elever (med buss og bil) tenkes å foregå langs nordsiden av 
parkeringsområdet. På denne måten vil levering og henting av elever foregå direkte på fortau. 
Elevene trenger dermed ikke å bevege seg på samme areal som biler og busser som skal 
parkere. Det vil si man unngår kryssing av vei og inne på parkeringsområdet.  
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Det er tre bussruter som går til og fra skolen i dag. En minibuss ankommer skolen klokken 
08.45 og to større busser ankommer skolen 08.55. Felt for levering og henting av elever tenkes 
utformet slik at det er mulig for minst 2 busser og flere biler å parkere ved av- og 
påstigningsfeltet samtidig. Det tenkes også opparbeidet midlertidig parkering for buss og biler 
på denne nordlige delen av parkeringsområdet.  

For å hindre at snuplassen sør for idrettsbanen benyttes ved levering og henting av elever må 
det settes opp forbudsskilt. 

Eksisterende atkomstvei er regulert inn med bredde på 6 m og det er regulert inn gang- og 
sykkelvei med bredde på 3,5 m langs fylkesveien, og langs østsiden av eksisterende atkomst. 
Innregulert parkeringsareal kan romme ca. 100 parkeringsplasser utenom areal avsatt til 
levering og henting av elever. Parkeringsplassene tenkes også benyttet ved større 
arrangementer. 

 

7.2 TEMA FRILUFTSLIV 

 

7.2.1 Beskrivelse av dagens situasjon 

Begge alternativ ligger i områder som av Salten friluftsråd er verdisatt som A-områder – Svært 
viktige friluftsområder. 

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. 

Det er spesielt skråningen mellom skolen og idrettsplassen som er i aktiv bruk – bl.a. som 
bålplass for barnehagen. 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. 

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

Influensområdet (omfatter Løkåsåsen mellom hovedvegen og Straumen, barnehagen, 
Idrettsplassen og strandsonen langs Straumen) vurderes å ha verdi Stor verdi for nærmiljø og 
friluftsliv. 

Omfanget av alternativ 1 i anleggsfasen vurderes som «forringet / middels negativt» for 
nærmiljø og friluftsliv. Omfanget av alternativ 1 i driftsfasen vurderes som «noe forringet / lite 
negativt». 

Omfanget av alternativ 2 i anleggsfasen vurderes som «noe / middels forringet / lite/middels 
negativt» for nærmiljø og friluftsliv. Omfanget av alternativ 2 i driftsfasen vurderes som «noe 
forbedret / lite positivt». 



 Oppdragsnr.: 5143945 

 Dokument nr.:       

Detaljregulering for Valnesfjord skole og flerbrukshall, Fauske kommune 

| Plan ID  2014004 Revisjon:       

 

n:\514\39\5143945\5 arbeidsdokumenter\56 reguleringsplan\planleveranse\planbeskrivelse for valnesfjord skole og 

flerbrukshall.docx 

2015-02-25 | Side 49 av 53

 

 

7.2.2 Konklusjon og anbefaling  

Som det framgår av konsekvensutredningsrapporten, jf. 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.   

Som avbøtende tiltak anbefales sikring og opparbeiding av gode adkomstmuligheter / stier fra 
parkeringsplassen ned mot Straumen.  Videre fremgår det at det bør vurderes å sette opp en ny 
gapahuk evt. oppgradere den eksisterende. 

 

7.2.3 Valgte løsninger i planforslaget 

Kommunen ønsker å skape en aktivitetspark som legger til rette for gode opplevelser, og som 
har godt omdømme med høy brukertilfredshet og lokal kulturell identitet. I planforslaget er det 
regulert inn en grønnkorridor langs sjøen. Tiltak som hindrer allmenn ferdsel og utøving av 
friluftsliv (herunder fisking) tillates ikke. Kun mindre tiltak som har som formål å fremme allment 
friluftsliv tillates (gapahuk o.l.) i dette beltet. 

Grønnkorridoren skal gjøres tilgjengelig enten via gang- og sykkelveien som tenkes opparbeidet 
til snuplassen eller gjennom skoleområdet via tråkk/sti. 

Den nye skolens utearealer tenkes å betjene ulike aktiviteter, både innenfor og utenfor skoletid 
og vil være en del av nærmiljøets aktivitetstilbud, både mhp. sport, lek og forskjellige 
arrangementer. Uteanlegget med møblering og utstyr skal derfor være tilgjengelig og brukbart 
for alle.  
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8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

8.1 OVERORDNEDE PLANER 

Store deler av den sørlige delen av planområdet er avsatt til «landbruks-, natur- og 
friluftsområde» eller LNF A-område i gjeldende kommuneplan. I følge bestemmelsene til 
arealdelen tillates ikke andre tiltak enn de som er knyttet til stedbunden næring innenfor 
områder merket LNF-A. Videre innebærer planforslaget omregulering fra industriformål til 
«offentlig tjenesteyting». Planforslaget er med andre ord i strid med gjeldende arealdel.  

Kommunen har som intensjon å inngå et makebytte om eiendom gnr 56 bnr 55 (der 
verkstedbygget står) og har vært i diskusjon med eier.  

Nærmere om konsekvenser av planforslaget for landbruket og nærmiljø og friluftsliv er redegjort 
nedenfor under kap. 8.5 og 8.12. 

 

8.2 LANDSKAP OG STEDETS KARAKTER 

Planlagt tiltak, dvs. det nye skolebygget og flerbrukshallen vil ligge lavere i terrenget i forhold til 
eksisterende skoletomt. Tiltaket vurderes ikke å forringe hverken utsikt eller solforhold i forhold 
til omkringliggende bebyggelse. 

I hvor stor grad eksisterende trær bevares er avgjørende for i hvilken grad det nye 
skoleanlegget vil bli eksponert for omgivelsene. Tatt i betraktning at det nye skolebygget 
kommer til å bli et viktig anlegg i nærmiljøet er det samtidig et ønske om å vise det frem. 

Det nye skoleanlegget ønskes å fremstå som et moderne og framtidsrettet anlegg. Anlegget 
skal fungere effektivt og rasjonelt, og stå fram som tydelig og med et uttrykk som speiler god 
kvalitet. Skolebygget bør gjenspeile, vektlegge og utnytte naturen rundt, med nær tilgang til sjø, 
skog og fjell. Det ønskes et bygg som er åpent, lyst og luftig. 

 

8.3 NATUR- OG KULTURVERDIER 

Utbygging av den nye skolen og flerbrukshallen vil ikke berøre kulturminner og vil heller ikke 
berøre hverken Valnesfjordvassdraget (som er laksefiskførende med bestander av laks og sjøørret) 
eller utløpsområdet ved Straumsnes (som er en viktig hvile-, raste- og overvintringsplass for 
våtmarksfugl) direkte. Evt. tilrettelegging ift. friluftsliv (herunder fisking) vil kunne føre til økt bruk av 
strandsonen. 
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8.4 REKREASJONSBRUK OG UTEOMRÅDER 

Planforslaget medfører at skogområdet som brukes av barnehagen som nærturområde blir 
omdisponert til utbyggingsformål. Til gjengjeld tenkes den nye skolens utearealer å betjene 
ulike aktiviteter, både innenfor og utenfor skoletid og vil være en del av nærmiljøets 
aktivitetstilbud. 

 

8.5 TRAFIKKFORHOLD 

I forhold til dagens situasjon legger planforslaget til rette for en forbedret trafikksituasjon både 
når det gjelder levering og henting av elever, parkeringssituasjonen og atkomstforhold. 

 

8.6 BARNS INTERESSER 

Tiltaket vurderes å komme barn og unge til gode, både fordi det legger til rette for utbygging av 
en ny skole men også fordi det legger til rette for variert tilbud for fysisk aktivitet ute og tryggere 
forhold for myke trafikanter.  

 

8.7 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Planforslaget vil bidra til økt skolekapasitet i Valnesfjord og omegn. 

 

8.8 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET 

Den delen av planområdet som tenkes gjennomført byggetiltak er forholdsvis flatt. Planforslaget 
legger til rette for forbedret atkomstsituasjon enn dagens.  

8.9 ENERGIBEHOV 

Det nye skoleanlegget skal fremstå som et miljøvennlig anlegg, med fremtidsrettede 
energiløsninger. 

Energiforsyning i bygningen skal baseres på energi- og miljøeffektive løsninger som 
tilfredsstiller gjeldende byggeforskrifter. Anlegget skal tilfredsstille energiklasse A (skole). Ved 
prosjektering skal energitiltaksmodellen benyttes mht. bygningens energiforbruk.  

Det skal etableres reservekraft / nødstrøm i bygningen. 
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8.10 ROS 

ROS-sjekklista er gjennomgått, jf. kap. 6.17 og fylt ut. 

Det kan være fare for forurensning i grunn på eiendom gnr 56 bnr 55 og 56. Før igangsetting av 
tiltak i grunn skal det foretas miljøteknisk undersøkelse. 

 

8.11 JORDRESSURSER OG LANDBRUK 

Tiltaket berører dyrka jord og skog. Kommunens landbruksmyndighet har sett på arealmessige 
konsekvenser av reguleringsforslaget med hensyn til landbruk og har konkludert med at de 
samfunnsmessige hensyn vurderes så store at landbruksmessige hensyn må vike. 

  

8.12 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Ved manglende fall på avløpet fra planlagte bygg til eventuelt påkoblingspunkt ved eksisterende 
pumpestasjon må det etableres egen pumpestasjon som hendler avløpsvannet fra 
skoleanlegget til det hovedavløpsnettet ved den eksisterende pumpestasjonen 

Det er ikke utbygd fjernvarme i området. Egen brønnpark for skole- og flerbrukshall må evt. 
anlegges. 

 

8.13 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Utbygging av en ny skole med tilhørende uteareal og parkeringsareal samt flerbrukshall vil få 
direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

8.14 INTERESSEMOTSETNINGER 

Det vises nærmere til kap. 8.4 og 8.11 ovenfor. 

 

8.15 AVVEINING AV VIRKNINGER 
Virkningene for lokalsamfunnet ved gjennomføring av planforslaget, vurderes totalt sett å være 
en bedring fra dagens situasjon – med økt kvalitet og skolekapasitet, ny flerbrukshall og 
forbedret trafikksituasjon. 



 Oppdragsnr.: 5143945 

 Dokument nr.:       

Detaljregulering for Valnesfjord skole og flerbrukshall, Fauske kommune 

| Plan ID  2014004 Revisjon:       

 

n:\514\39\5143945\5 arbeidsdokumenter\56 reguleringsplan\planleveranse\planbeskrivelse for valnesfjord skole og 

flerbrukshall.docx 

2015-02-25 | Side 53 av 53

 

9 Avsluttende kommentar 

Valnesfjord skole og flerbrukshall skal bli et møtepunkt for bygda både i form av å være skole, 
men også på kveldstid som kultur-/ idretts- og samfunnshus. Det skal være et anlegg som er 
funksjonelt til større arrangementer som f.eks. konserter, ulike turneringer, loppemarked osv. 
Det vil bli lagt vekt på muligheter for sambruk og fleksible løsninger. 

På Valnesfjord skole vektlegges «fysisk utfoldelse i friluft». Elevene skal inviteres til å være ute i 
friminuttene, og uteområdene skal være innbydende, engasjerende, motiverende og skal 
gjenspeile naturen rundt. 


