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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR TERMINALVEIEN ØST 

   

 
Vedlegg: Områderegulering for Terminalveien øst (plankart og bestemmelser), revidert 

13.05.15. Planbeskrivelse, revidert 13.05.15. Supplerende trafikkanalyse, revidert 

13.05.15. Handelsanalyse, revidert 14.01.15. Oversendelsesbrev (e-post) fra 

Norconsult av 15.05.15. 

 

Sammendrag: 
 

A/S Salten Kartdata har på vegne av Fauske kommune utarbeidet et forslag til 

områderegulering for Terminalveien øst. Planområdet på ca. 150 dekar ligger like nord for 

Fauske jernbanestasjon og sørøst for E6. 

 

Hensikten med planarbeidet er å fastlegge rammene for utviklingen øst for Terminalveien på 

Krokdalsmyra. Målet er å regulere området til formålene forretning, kontor og industri da 

kommunen ønsker tomter for etablering av større og arealkrevende virksomheter (storhandel). 

Planen viser også tilhørende atkomst. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Forretning/kontor/industri. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles atkomst, Fortau, Gang- og 

sykkelveg, Annen veggrunn – tekniske anlegg, Annen veggrunn - grøntareal. 

3. Grønnstruktur: Friområde.  

 

Planområdet ligger innenfor gjeldende kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, vedtatt 

03.02.2011. Her er området avsatt som F/K2 (forretning/kontor). Foreliggende 

reguleringsforslag medfører en endring i forhold til overordna plan ved at område for 

forretning/kontor endres til F/K/I (forretning/kontor/industri). Området like vest fot 

Terminalveien er regulert til forretning/industri så det vil ikke være åpenbare konflikter i 

forhold til dette. Men foreliggende planlagforslag ligger nært planlagt boligfelt Hauanbakken 

og det settes derfor restriksjoner i forhold til dette. Industrivirksomhet som kommer i konflikt 

med boligområdet med tanke på støv og støy vil derfor ikke bli tillatt. Alt i alt vurderes tiltak i 

foreliggende planforslag å gi små negative konsekvenser for berørte eiendommer øst for 

Terminalveien. 

 



Planen utløser krav om konsekvensutredning (KU) i henhold til Forskrift om 

konsekvensutredninger av 26.06.2009 kapittel II, § 2 f), Vedlegg I pkt. 1 vedrørende bygg 

med bruksareal på mer enn 15 000 m². 

Formålet med utredningen er å klargjøre virkningen av tiltak som kan ha vesentlige 

konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. I dette tilfellet er mulige konsekvenser 

for handelen i Fauske sentrum samt trafikkforholdene i og rundt planområdet som er de mest 

sentrale temaene. 

 

For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som 

ledd i varsling av planoppstart utarbeides et forslag til planprogram som grunnlag for 

planarbeidet, bl.a hvilke tema som skal utredes i KU.  

Forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med 

varsling av planoppstart. 

Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 26.01.2012. Følgende tema forutsettes 

konsekvensutredet som beslutningsgrunnlag i reguleringssaken:  

 Handelsanalyse 

 Trafikkanalyse 

Disse utredningene er gjennomført og ligger ved saken. 

 

Konklusjonen i Handelsanalysen (28.11.2012) er som følger: Det er mange 

usikkerhetsmomenter knyttet til det at man ikke har kjente virksomheter som skal etablere seg, 

usikker tidsplan på omlegging E6 samt fremtidig befolkningsutvikling i regionen (med unntak 

av Bodø). Tilgjengelig og tilstrekkelig areal er viktig både ved nyetableringer samt interne 

flyttinger for at utviklingen av Fauske ikke skal stoppe opp. Store aktører vil nok se på Bodø 

først pga. markedsgrunnlaget, men her er også pris pr. m
2
 og konkurransen hardere. 

Avstanden til Bodø gjør at om man har tilstrekkelig attraktive produkter vil dette også kunne 

tiltrekke seg kunder fra Bodøområdet.  

 

Skal dagens situasjon opprettholdes vil ikke kommunen kunne tilby tomteareal til verken nye 

virksomheter eller eksisterende som har behov for økt areal. Sentrum har kun ledige lokaler 

og tomter for å ta mindre etableringer. Store varegrupper krever ofte store bygninger og mer 

areal enn det som er vanlig i tradisjonelle sentrum. Fra virksomheten er det rent 

logistikkmessig ønskelig at lagerdelen ligger i tilknytning til forretningsdelen. Det kan også 

være vanskelig å tilpasse nye, store og enkle forretningsbygg til arkitekturen i sentrum. Ellers 

så stiller virksomhetene større krav til god infrastruktur og god tilgjengelighet med bil da 

varekonseptet gjør at hoveddelen av handelsvirksomheten vil være bilbasert.  

 

Handelsaktørene på Fauske møter som nevnt stor konkurranse fra Bodø. Med et overordnet 

klimamål om reduserte klimagassutslipp og redusert transportomfang til handleturer, vil det 

være svært viktig å videreutvikle Fauske, som i dag er et regionalt knutepunkt for handel i 

indre Salten. Målet er altså å styrke det lokale tilbud for blant annet å demme opp for lekkasje 

ut av kommunen.  

 

Så fremt industri som skal tillates på Terminalveien øst i lag med forretning og kontor 

tilpasses området og boligområder i nærområdet vil dette være uproblematisk. 

 

Det totale kundegrunnlaget, inntekt/lønnsvekst, forbruk m.m. er med å påvirke 

handelssituasjonen. Mest sannsynlig er tallet på arbeidsplasser beregnet ut fra areal noe høyt 

og en full utbygging av samtlige 2.etasjer ansees ikke å være realistisk. Tiltak som 

tilrettelegging for fremtidig næring kan være med på å påvirke fremtidig befolkningsutvikling. 



Hvor mange arbeidsplasser og nye innbyggere som kan oppnås i forbindelse med 

utbyggingen avhenger av hvilke type virksomheter man får til å etablere seg. 

 

Kommunen har et langsiktig perspektiv på utbyggingen og man ser også for seg at dette 

området vil bli bygget ut i flere byggetrinn og over flere år. Eksempelvis kan man i første 

byggetrinn ta sikte på å bygge rundkjøring på Terminalveien og vei til de to nærmeste 

tomtene (F/K/I-1 og F/K/I-2) innenfor planområdet. 

 

Konklusjonen i Trafikkanalysen (06.12.2012) er i hovedsak: Det er mange 

usikkerhetsmomenter knyttet til tiltaket. Det er pr. i dag ingen kjente virksomheter som skal 

etablere seg og Statens vegvesen har ingen tidsplan på evt. omlegging E6. I tillegg er noe 

usikkerhet knyttet til tall for fremtidig befolkningsutvikling i regionen. Men for å knytte til seg 

virksomheter som ønsker å etablere seg er det i dag viktig å ha byggeklare tomter med god 

infrastruktur. Sentrum har ledige lokaler for å ta mindre etableringer, men kommunen 

mangler tomter for større virksomheter som baserer seg på storvarehandel dvs. ikke 

vareposehandel.   

 

Beregningene inkl. trafikktellinger viser at de to hovedkryssene (E6/Terminalveien og 

Grønåsveien/Bjørkveien/Bremsebakken) har god kapasitet med forventet trafikkøkning som 

følge av tiltaket. Uavhengig av om det blir utbygging eller ikke vil det være grunn til å se på 

kryssløsning mot E6 med tanke på fremtidig trafikksikkerhet, men dette henger også sammen 

med omlegging av E6 jf. plan Truckstopp Fauske. En omlegging av E6 vil også føre til 

vesentlig redusert ÅDT på dagens E6 forbi området. Det er også grunn til å kikke litt på 

innkjøringen til Handelsparken, som med fordel kunne ha vært på høyde med Terminalveien 

de første 20 meterne (har til dels dårlig geometri). Det burde også vært sett litt på behov for 

restriksjoner for plassering av sikthemmende utstillinger på nabotomt i nordvest. 

 

Med tanke på trafikksikkerhet vil det også uavhengig av utbygging være grunn til å se på GS-

veg og lyssituasjonen i området. Kommunen har startet arbeidet med GS-veg fra Hauanbrua 

og mot avkjøring Postterminalen langs Grønåsveien som er kommunal veg. Videre langs 

Terminalveien, som arm av E6 og dermed Statens vegvesens ansvar ligger det allerede inne 

en GS-veg for deler av området i plan for Fauske stasjonsområde. Denne GS-vegen er noe 

oppgradert i forslaget til plan for Terminalveien Øst. For å få et godt sammenhengende GS-

nett er det altså nødvendig å se på muligheter for videreføring av fortau nordover langs E6 

samt sikker kryssing av E6 mot Terminalveien. I tillegg vil lys fra Hauanbrua og frem til kryss 

E6 også være med å øke trafikksikkerhet. 

 

I planen legges det opp til begrensninger på hvilken type industri som vil bli tillatt. Når det 

gjelder kapasitet i forhold til trafikk viste det seg å utgjøre svært liten forskjell om det ble 

alternativ 1 eller 2. Oppsummert vil det være uproblematisk med industri i lag med kontor og 

forretning så fremt denne tilpasses området og boliger i nærområdet. 

 

Foreslått plan med kontor, forretning og industri omfatter et stort utbyggingsområde, men 

beregninger viser at det i utgangspunket ikke vil skape avviklingsproblemer i forhold til 

trafikken. Man ser også for seg at dette området vil bli bygget ut i flere byggetrinn og over 

flere år. Eksempelvis kan man i første byggetrinn ta sikte på å bygge rundkjøring på 

Terminalveien og vei til de to nærmeste tomtene (F/K/I-1 og F/K/I-2) innenfor planområdet. 

 

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området. NGUs (Norges 

Geologiske Undersøkelse) løsmassekart viser tykk havavsetning i dette området og kan derfor 



være en indikasjon på ustabile grunnforhold. NGI (Norges Geotekniske Institutt) har laget en 

rapport vedrørende kvikkleire for Fauske og angjeldende planområde er innenfor det som er 

kartlagt. Krokdalsmyra er ikke markert som fareområde. Kvikkleire kan likevel finnes i 

området. Sannsynlig er grunnforholdene øst for Terminalveien lik det som fremkom under 

bygging/masseutskifting vest for Terminalveien der det ble stilt krav om geoteknisk 

vurdering. Mindre lommer av ustabil grunn ble avdekket, men ikke av en slik karakter at det 

problematiserte eksisterende utbygging. Området er ellers flatt og består av myr, busker og 

kratt. Området ligger også høyere enn avsatt flombuffer nord for området. Kommunen stiller 

likevel krav i planbestemmelsene om at tiltakshaver skal gjennomføre grunnundersøkelser og 

fremlegge geoteknisk rapport før det gis tillatelse til tiltak i området Terminalveien øst. 

Utover dette konkluderer rådmannen med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, verken 

naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet. 

 

Biologisk mangfold, Naturmangfoldloven § 7, jf. samme lov §§ 8 – 12 er vurdert. 

Tilgjengelig kunnskap (Naturbase, Artsdatabase) er innhentet. Det foreligger ingen 

opplysninger om naturverdier/biologisk mangfold av spesiell verdi innenfor planområdet. 

Rådmannen anser at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket har på 

naturmiljøet. Risiko for mulig vesentlig skade på naturmangfoldet i området vurderes som 

liten. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse. Med bakgrunn i 

oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av SKD i 

Planbeskrivelsen. Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har 

ikke ytterligere kommentarer direkte til disse. 

 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant, 

helsekoordinator, representantene for miljø/friluft og VVA. 

Her fremkommer ingen vesentlige merknader. Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer 

lagt i reguleringsbestemmelsene.   

 

I planområdet er det foreslått ny vegsituasjon og nye vegnavn. Når utbyggingsområdet 

Terminalveien øst er ferdig opparbeidd med ny veg: Krokdalsmyra, legges den tidligere 

Grønåsveien om og knyttes opp mot vegen Krokdalsmyra. Denne veien får nytt navn: 

Holtanveien (dette vegnavnet ligger i eget vegprosjekt for hele kommunen). Den delen av 

Grønåsveien som i dag går videre sørvestover frem til planlagte Hauanbakken boligfelt 

omgjøres til gang- og sykkelveg. Den delen av Grønåsveien som går gjennom Hauanbakken 

boligfelt får nytt navn: Ungdomsveien. Den delen av Grønåsveien som i dag går fra 

Terminalveien og frem til Bjørkveien får nytt navn: Bjørkveien (forlengelse av eksisterende 

veg). Helt nye vegnavn i planområdet er altså Krokdalsmyra og Ungdomsveien.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering for 

Terminalveien øst ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-075/13 VEDTAK-  15.10.2013 



 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering for 

Terminalveien øst ut til offentlig ettersyn. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

  

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Terminalveien øst. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

1. Plankart i målestokk 1:1000 (A0), planbestemmelser, planbeskrivelse, trafikkanalyse, 

handelsanalyse og ROS-analyse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 29.10 – 20.12.13. Det er 

innkommet 10 uttalelser til planforslaget, deriblant 1 innsigelse fra Nordland fylkeskommune 

og 1 innsigelse fra Jernbaneverket. 

 

Med bakgrunn i innkomne uttalelser er planforslaget på vegne av Fauske kommune revidert 

av Norconsult AS (dokumenter datert den 13. mai 2015, se vedlegg).  

 

Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 26.01.2012. Følgende tema forutsettes 

konsekvensutredet som beslutningsgrunnlag i denne reguleringssaken: 

 

 Handelsanalyse 28.11.2012 (SKD) og 14.01.2015 (Norconsult) 

 Trafikkanalyse 06.12.2012 (SKD) og 13.05.2015 (Norconsult) 

Disse utredningene er gjennomført og ligger ved saken. 

 

Konklusjonene i Handelsanalysen (14.01.2015) er som følger:   

 

Denne handels- og arealanalysen er en del av revisjonen av Fauske kommunes kommuneplan 

– arealdelen for perioden 2011-2021. Analysen er konsentrert til Fauske by (Sentrumsplan 1).   

Handelen i sentrum av byene utfordres generelt av flere faktorer – i første rekke av etablering 

av kjøpesentre umiddelbart utenfor sentrum, av netthandel, av parkeringsforhold/adkomst og 

av at butikklokaler i sentrum over tid er blitt uhensiktsmessige i forhold til dagens kundekrav.   

Fauske er et viktig handelssenter for et omland som er langt større enn Fauske kommune, og 

handelsnæringen er en av de aller viktigste sysselsettingsfaktorene i kommunen.  

Omsetningen av dagligvarer pr capita ligger langt over landsgjennomsnittet.    

Varehandelen i Fauske preges i dag av et stort kjøpesenter i sentrum i byen, en handelspark på 

Krokdalsmyra like utenfor sentrum og at mange butikker i sentrum står tomme.   



Nyetableringer innen handelsnæringen fører alt vesentlig til at handel forskyves innad i 

Fauske.  Befolkningsveksten i Fauske fram mot år 2013 er så liten at vi ikke forventer en 

vesentlig økning i behovet for nytt handelsareal som følge av befolkningsveksten.    

Vi analyserer behovet for mer handelsareal ut fra tre scenarier;   

Scenario A: Fauske kommune opprettholder sin posisjon som regionalt handelssted i 

regionen (Dekningsgrad på 113 % innen detaljhandelen, tilsvarende i dagens situasjon).  Dette 

korrigeres for økt netthandel.  Vi regner her netthandel i et moderat (5%) alternativ og et høyt 

(10%) alternativ.   Vi regner her med at 5% av all handel allerede er etablert som netthandel.    

Scenario B: Fauske kommune opprettholder sin posisjon i regionen innen varegruppene 

dagligvarer og utvalgsvarer men opplever vekst innen de plasskrevende varegruppene som 

biler, båter og byggevarer som følge av sterk befolkningsvekst i Bodø og økte tomtepriser i 

Bodø.  Vi legger til grunn at Fauske «tar» 5% av handelen innen plasskrevende varegrupper 

fra Bodø.  Vi legger også til grunn at økt netthandel kan representere en fordel for Fauske som 

logistikk-knutepunkt (økt behov for lager, service, distribusjon mv).    

Scenario C: Fauske sentrum opplever økt konkurranse fra Bodø innen mange varekategorier 

på grunn av mange nye etableringer i Bodø.  Befolkningsnedgang i flere av nabokommunene 

påvirker handelen i Fauske negativt.   

Ut fra disse forutsetningene finner vi følgende arealbehov:   

Scenarier 2026 Arealbehov ut over 2013-nivå 

 Lav vekst Høy vekst 

Scenario A -2.950 m2 4.050 m2 

Scenario B 11.250 m2 15.250 m2 

Scenario C -4.500 m2 2.500 m2 

 

Alt etter hvilke strategier Fauske kommune velger, kan behovet for nytt areal til 

handelsnæringen være alt fra negativt (-4.500m2) til ca 15.000 m2.    

Vi anbefaler en realisering av funnene og ideene i denne handelsanalysen i tre prosjekter:  

Handelsstrategi for plasskrevende vareslag og service/netthandelbaserte etableringer.   

Dersom handelsnæringen skal skape vekst, bør det satses på å tiltrekke seg aktivitet utenfra 

til Fauske.  Det er spesielt på to områder at Fauske har tydelige fortrinn i forhold til 

handelsnæringen;   



 God plass / relativt billige areal - handel med plasskrevende varer.   

 Gode logistikkløsninger i forhold til økt netthandel mv.  Det handles stadig mer på nette 

– dette krever stadig mer transport og funksjonelle terminalløsninger, lager, 

distribusjonsselskaper, servicetjenester 

Sentrumsavgrensning.  Utvikling av et byutviklingsområde BID i sentrum 

Det vil bli etablert et allaktivitetshus / kulturhus der Gamle Rådhus ligger i dag.  Samtidig ser 

vi en situasjon der det er mange tomme butikklokaler i det samme området langs Storgatas 

nordside mellom Rv80xE6 (Esso-krysset) og Meieriet.  Det kan i dette området etableres en 

prosess der etableringen av allaktivitetshuset sees i sammenheng med utvikling av området i 

retning av servicebedrifter, spesialforretninger, senter for eldre mv.   

Handelsområde utenfor sentrum på Krokdalmyra / Terminalveien øst.    

Med utgangspunkt i Regionalpolitiske retningslinjer (kap 1.3.), og kommunedelplan sentrum, 

del 1, bør det avgrenses og etableres et handelsområde på Krokdalsmyra / Terminalveien øst.  

Dette er et område der det allerede er etablert varehus (Fauske Handelspark), 

dagligvareforretning og byggevareforretninger.   

Handelsområdet bør primært legge til rette for plasskrevende handel (biler, båter, 

landbruksmaskiner, hagesenter mv).  

Handelsområdet bør også åpne for etableringer relatert til netthandel og til servicefunksjoner.  

Behov for arealer tilrettelagt for lager og logistikk.   Det er sannsynligvis et større potensielt 

arealbehov her enn innen handelsnæringen.  

Konklusjonene i supplerende Trafikkanalyse (13.05.2015) er i hovedsak som følger: 

 

Trafikkøkningen i Jernbanegata og Terminalveien E6 kan forklares ut fra fire faktorer:   

 Handel. En «trinnvis» økning som avspeiler nyetableringer i området.   

 Økt trafikk over Postterminalen – spesielt som en følge av økt netthandel  

 Økt trafikk med lokaltog – spesielt Saltenpendelen – på grunn av økt pendling 

 Generell trafikkøkning.  Denne økningen regnes ikke som spesielt betydelig i og 

med at folketallsøkningen i Fauske kommune er omkring 0 og negativ i 

nabokommunene Saltdal og Sørfold.    

 

Etableringen av Handelsparken i 2010 medførte ikke en spesielt stor økning i Fauske, men 

snarere en forskyving av handelsvirksomhet fra Fauske sentrum og opp mot Krokdalsmyra / 

Terminalveien.  Fauske har «brukt opp» en stor del av handelsoverskuddet i nabokommunene 

slik at vekst i handel på Fauske stort sett er et resultat av generell etterspørselsøkning.  Vi 

forventer at nyetableringer på Krokdalsmyra bare i begrenset grad vil generere «ny» handel på 

Fauske, men det vil skje en tydeligere forskyving av virksomheten innad i Fauske.   

 

Supplerende trafikkanalyse 



Denne supplerende trafikkanalysen legger til grunn en handelsanalyse utført av Norconsult 

AS 10.12.2014 som konkluderer med at Fauske har et behov for ca 15.000m2 handelsareal i 

perspektiv 2021.   

 

Med bakgrunn i denne handelsanalysen, er det utformet nye bestemmelser for 

områdereguleringsplanen for Terminalveien Øst som konkluderer med at det i dette området 

kan etableres inntil 3.000m2 handelsareal avsatt til plasskrevende varer.  Det anslås ut fra 

erfaringstall fra denne varegruppen at en slik handelsvirksomhet vil generere et 

transportbehov på 5-10 trailere i uka, oppstillingsplass for et fåtall 40 fot containere og 

parkeringsplass for ca 30 besøkende kunder.   

 

Ut fra en framtidig disponering av arealene i Terminalveien øst i hovedsak til industri/lager og 

handels med plasskrevende varer inntil 3.000m2, vil vi legge til grunn at ÅDT i 

Terminalveien vil ligge nærmere 0-alternativet (ÅDT 3.300) i år 2021 enn en tidligere 

beregnet ÅDT på 6.800.   

Med en forventet vekst ved Postterminalen og utvikling på Terminalveien Øst, legger vi til 

grunn at ÅDT vil ligge omkring 4.000 i år 2021.  Dette anslaget er usikkert ut fra at vi pr i dag 

ikke vet noe om hvilke virksomheter som vil etablere seg på Terminalveien øst.   

 

Vi har lagt til grunn at Terminalveien og Jernbanegata kan klassifiseres som en H1 etter 

vegnormalen (kap 2.2.1.).  Dette er en vegklasse som kan ivareta en ÅDT inntil 12.000 med 

en fartsgrense på 60 km/t og vegbredde på inntil 8,5 meter. Terminalveien oppfyller i dag 

denne vegbredden (kap 2.2.1., figur 8), og har fartsgrense 60 km/t.    

 

Terminalveien har i dag en ÅDT på 2.800 og vi legger til grunn at Terminalveien er 

tilstrekkelig dimensjonert i overskuelig framtid.   

 

Rundkjøring Terminalveien 

I områdereguleringsplanen er det inntegnet en rundkjøring i krysset mellom Terminalveien E6 

x vei til Handelsparken og til framtidig utviklingsområde Terminalveien Øst.   

Vegnormalen angir ikke hvilke trafikktall (ÅDT) som utløser et krav om rundkjøring.  Vi 

viser her spesielt til Håndbok N100 og Statens Vegvesens veiledning om Geometrisk 

utforming av veg- og gatekryss (juni 2014).   

 

Det er en generell anbefaling om at trafikken inn mot en rundkjøring bør ha en mest mulig lik 

trafikk i de kryssende vegene.  Vi kjenner ikke trafikktall fra vegen ned mot Handelsparken.  

Det er i denne sammenheng ikke gjennomført kapasitetsberegninger av rundkjøringen slik 

dette er forespurt av Statens Vegvesen.   

 

Vi legger dette til grunn for et rekkefølgekrav i planbestemmelsen om at kryss mellom 

Terminalveien og Terminalveien Øst bør utformes som et enkelt T-kryss inntil trafikken fra 

Terminalveien Øst kommer opp mot en ÅDT som tilsvarer Terminalveien – dvs ca 2.800 ut 

fra dagens trafikk.  Vi legger til grunn et rekkefølgekrav om at en rundkjøring bør etableres 

når trafikken fra Terminalveien øst blir større enn ÅDT 2.500.    

 

Rundkjøring mot E6 

Det er vurdert en rundkjøring i krysset mellom Terminalveien og E6.  Ut fra dagens trafikktall 

har E6 ved kryss Terminalveien en ÅDT på ca. 6.000.  Terminalveien har en ÅDT på ca 

2.800.   



Som nevnt foran er det ikke gitt trafikktall som utløser krav om rundkjøring.  Vi legger til 

grunn at en rundkjøring i krysset mellom E6 og Terminalveien vurderes når ÅDT i 

Terminalveien passerer 5.000.   

 

___________________________________________________________________________ 

SAKSBEHANDLERS VURDERING: 

 

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved «nnnnn») eller som komprimert 

utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

 

Nordland fylkeskommune, 27.02.2014 

«Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir fylkeskommunen følgende 
planfaglig innsigelse og uttalelse. 

Fauske kommune har lagt ut forslag til områderegulering for planområdet Terminalveien 
øst til offentlig ettersyn. Planområdet på 150 dekar er lokalisert nord for Fauske 
jernbanestasjon og sørøst for E6. Avstanden mellom planområdet og Fauske sentrum er 
ca. 1,5 km. Planforslaget legger til rette for blant annet et areal på 64 545 m2 BRA 
forretningsareal. Frist i saken er l. mars. 

Innsigelse 
Planforslaget legger opp for langt mer enn 3.000 m2 med forretning utenfor sentrum av 
Fauske. Planforslaget er derfor i strid med regional planbestemmelse om kjøpesenter, jf. 
kapittel 7 i Fylkesplan for Nordland 2013 - 2025. 
 
I henhold til planbestemmelsen skal eventuelle etableringer utenfor sentrum være avklart 
i kommuneplan. Dette har Fauske kommune ikke gjort. 

Med bakgrunn i dette har fylkesråden for plan og økonomi besluttet å fremme innsigelse 

til planforslaget. Innsigelsen er knyttet til at planen som helhet åpner for mer enn 3.000 
m2 med forretningsareal. 

Innsigelsen trekkes dersom kommunen i reguleringsplanen tar inn følgende bestemmelse: 

«Tillatt utnyttelse til forretningsformål innenfor området skal ikke overskride 
3000 m2 BRA.» 

Kommunen aksepterte denne foreslåtte løsningen. 

Vesentlige planfaglige merknader 

Det ble avholdt et møte den 15.november 2013 på Fauske. Deltagere på møtet bestod av 
kommunens plansjef med aktuelle saksbehandlere, og fra fylkeskommunen deltok 
rådgivere fra plan- og miljøseksjonen. 
 
Det ble i dette møtet redegjort for at planforslaget er i strid med regional planbestemmelse 

om etablering av kjøpesenter. Fylkeskommunen la frem alternative løsninger til at en 
eventuell innsigelse kunne unngås. Følgende løsninger ble lagt fram for kommunen: 



1.  Kommunen kan trekke planforslaget. 
2.  Kommunen kan gjennom det kommende arbeid med kommuneplanens arealdel forsøke å 

få området planavklart, og må da utarbeide dokumentasjon jf. punkt 4 a-f i regional 

planbestemmelse om etablering av kjøpesenter. 
3.  Kommunen kan søke om tillatelse til å fravike regional planbestemmelse om 

etablering av kjøpesenter. Fylkestinget vil så behandle søknaden i samråd med 
fylkesmannen og berørte kommuner, jf. plan- og bygningsloven 8-5, fjerde ledd. 

I påvente av tilbakemelding fra kommunen ble det avtalt at fylkeskommunen fikk utsatt svarfristen i 
saken til 1. mars 2014. 

Kommunen ønsket ikke å benytte seg av de foreslåtte løsninger jf. punkt 1-3 i avsnittet ovenfor. 

Et nytt møte ble avholdt den 19. februar. Kommunen vektla i møtet at de ønsker å få planen vedtatt 
slik at man kan få realisert nye industriområder, noe planforslaget også omfatter. På nåværende 
tidspunkt er det tilstrekkelig å få aksept for forretninger på inntil 3.000 m2. Kommunen er innforstått 
med at fylkeskommunen må følge opp fylkestingets vedtak av planbestemmelse, og at planforslaget 
er i strid med denne bestemmelsen. 

Det er nær sammenheng mellom arealbruk og transport. Utvidet arealbruk i byer og tettsteder 
skaper trafikk. Planforslaget legger til rette for forretningsvirksomhet utenfor sentrum av Fauske. 
Denne virksomheten generer økt motorisert ferdsel og medfører dermed økt utslipp av klimagasser. 
Dette er i strid med føringene i Regional plan - klimautfordringene i Nordland 2011 - 2020, 

under sektormålsetting C: 

’’Kommunene i Nordland skal gjennom sin planlegging bidra til å redusere 
klimagassutslipp og styrke tilpasningsevnen til et endret klima. ” 

Videre er tiltaket i strid med fylkesplan for Nordland 2013-2025 arealpolitiske retningslinje 8f): 

«Sentrumsområdene skal planlegges og tilrettelegges for handel og kulturtilbud, og 
tilby gode og inkluderende møteplasser for alle.» 

 

Fylkeskommunen ber derfor kommunen om å vurdere nøye i hvilket omfang man ønsker å legge til 
rette for handel i planen. Kommunen bør begrense handelen til å omfatte plasskrevende varer. Med 
plasskrevende varetyper menes biler, motorkjøretøy, lystbåter, landbruksmaskiner, trelast og andre 
større byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentre, møbelvarehus, brune-/hvitevarer. Listen er 
uttømmende. 

Kommunen har utarbeidet en handels- og trafikkanalyse for planforslaget. Denne er ikke i samsvar 
med krav som planbestemmelsen setter, jf. punkt 4 a-f. Fylkeskommunen vil kunne gå nærmere inn 
på behov for eventuelle tilleggsutredninger i den videre dialogen med kommunen. 
 
Kulturminnefaglig uttalelse 
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 
arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er 
imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og 
meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 



Samferdselsfaglig uttalelse 

Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av 
all kollektivtrafikk inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle reisende fra hjem 
til bestemmelsessted har også stort fokus. I tillegg er lokalisering av nye boligfelt og andre 
byggeprosjekt, i forhold til rutetraseer og transportkorridorer et viktig saksfelt. 

Forslaget til områderegulering for Terminalveien Øst omfatter arealer som angår 
samferdselsavdelingens ansvarsområder og vi har således følgende merknader: 

Transportplan Nordland ble vedtatt i fylkestinget i juni i 2012. Målområde 2 i denne planen som 

lyder «Få flere til å reise kollektivt», peker på at man framover skal sette inn ressurser for å 

redusere bilbruken og øke kollektivandelen i byer og tettsteder. 

En må altså anta at man i fremtiden vil få en økning innenfor kollektivtransporten også i Fauske, og 
man må derfor i planverket tilrettelegge for at buss i utbygde områder vil få både økt frekvens og økt 
setekapasitet. 

På denne bakgrunn bør man i denne områdereguleringen ta høyde for dette gjennom å tilrettelegge 
for full størrelse busstopp direkte til veien på begge sider av Terminalveien. Dagens sentrumsbuss, 
som stopper inne på området til Fauske handelspark, har kun 21 seter og er 8 meter lang. Det er 
sannsynlig at man i fremtiden vil operere med busser med atskilling større lengde, og disse bør ikke 
ha sine stopp inne på området til et kjøpesenter. 

Fauske kommune bør ut fra dette, ta høyde for framtidig utvikling av kollektivtilbudet og altså 
regulere inn busstopp i tilstrekkelig størrelse og kvalitet på begge sider av Terminalveien i 
foreliggende plan. 

I planforslagets dokumentasjon tas det høyde for at sentrumsbussen også skal kunne stoppe på 
østsiden av Terminalveien. Vi kan imidlertid ikke se at det i plankartet er avsatt areal til en slik stopp. 

Vi vil be om at samferdselsavdelingen kontaktes i forbindelse med detaljplanlegging av tiltak og 
planmessig utforming knyttet til ovenstående merknader.» 
 
Vurdering/anbefaling: I det reviderte planforslaget er det lagt inn en bestemmelse om å 

begrense handelsareal i området til 3.000 m2 BRA.  Fylkeskommunens innsigelse  er derved 

imøtekommet.  Det faglige grunnlaget for denne reduksjonen ligger i Handelsanalysen fra 

Norconsult AS datert 10.12.2014 og som er referert foran.   

 

I en revisjon av kommuneplanens arealdel vil Krokdalsmyra og Terminalveien øst bli foreslått 

tatt inn i et handelsområde  - noe som kan åpne for å utvide handelsarealet i Terminalveien 

øst.   

 

Når det gjelder tilrettelegging for gående og syklende vil politisk ledelse få framlagt en egen 

sak om et sammenhengende system for gang- og sykkeltrafikk i Fauske.  Dette arbeidet er 

gjennomført i nært samarbeid med Statens Vegvesen.   

 

 

 

Statens vegvesen Region nord, 21.02.2014 



«Viser til deres brev datert 16.10.2013 vedrørende offentlig ettersyn av forslag til 

områderegulering for Terminalveien øst. Planens formål er å fastlegge rammene for 

utviklingen øst for Terminalveien på Krokdalsmyra. Hvor målet er å regulere området til 

formålene forretning, kontor og industri. 

 

Statens vegvesen forvalter europaveier-, riks- og fylkesvegnettet. Våre interesser knytter seg 

til arealbruken langs disse vegene. Vårt anliggende i denne saken er forhold til E6 og 

Terminalveien (E6) og kryss med privat og kommunale veier. 

 

Vurdering 

Ved oppstart påpekte Statens vegvesen den 08.12.2011 følgende: 

«Fauske kommune og næringslivet, som allerede er etablert i området, har gitt utrykk for at 

trafikkavviklingen i krysset E6/Terminalveien er problematisk. Konsekvensen av økt aktivitet i 

området kan forverre den trafikale situasjonen, som i dag oppfattes som problematisk. 

 

Under tema for trafikk i konsekvensutredningen må derfor også trafikkavviklingen i krysset 

E6/Terminalveien utredes. 

 

Det kan være aktuelt at det blir stilt krav om ombygging av krysset som en 

rekkefølgebestemmelse i planen. Kryssområdet bør da innlemmes som en del av planområdet. 

I tidligere planer foreligger det forslag til ombygging av dette krysset til rundkjøring» 

 

Ved behandling av planprogrammet den 26.01.12 ble det vedtatt at planområdet ikke utvides, 

men at kommunen avventer forslag til løsning i trafikkanalysen og evt. utvidelse av 

planområdet. 

 

I henhold til planprogrammet kap. 5.2 skulle det utarbeides (utdrag) en trafikkanalyse som 

gir en samlet fremstilling av trafikale virkninger og beskrive mulige avbøtende tiltak for 

utredningsalternativene. Fremtidige trafikkbelastniger på veinett, som følge av utbyggingen, 

må vurderes opp mot mulig kapasitet i sentrale kryss og avkjøringer som berøres av tiltaket. I 

analysen vil man i tillegg til Terminalveien ta en vurdering av E6, Grønåsveien og 

Jernbanegata. 

 

Tiltakets totale forslag til utbygging legges til grunn for å beregne fremtidige trafikktall: 
Trafikken skal vurdere utfra (utdrag): 

-  Regionalt perspektiv på utbyggingen 
-  Vurdering av forholdet til overordnet veinett 

I trafikkanalysen vil det bli sett på følgende tema (utdrag): 
 Kapasitetsvurdering av det nærmeste vurderte 

veinettet  
 Trafikksikkerhet 
 Traseer for fotgjengere og syklister 
 Forslag til kryssløsninger dersom det er nødvendig 

I planforslaget som er lagt ut til offentlig ettersyn er ikke planområdet utvidet med kryss 
E6/ Terminalveien. 

Vurdering av trafikkanalysen 
Slik vi tolker trafikkanalyser så er influensområde vurdert som nærområdet. 
Influensområdet må utvides til hvor mange som kan kjøre til området på fire timer, hvilken 



trafikkmengde dette kan utgjøre når planområdet er fullt utbygd og hvilke konsekvenser 
dette har. Denne trafikkøkningen bør inngå i en revidert trafikkanalyse for reguleringsplan 
for Terminalveien. 

Etter at planen ble lagt ut på høring er vi kjent med at Byggmakker planlegger utvidelse av 
virksomheten med å etablere detaljhandel på eiendommen. Denne utvidelsen vil medføre 
økt trafikk i planområdet jf. trafikkanalyse fra Norconsult. Denne trafikkøkningen bør også 
inngå i revidert trafikkanalyse for reguleringsplan for Terminalveien. 

Det er vanskelig å vurdere kapasitetsberegningene som er foretatt når det hverken vises til 
inngangsdata (krysstellingene) eller konkrete beregningsresultater. Selv om det vises til 
noen resultater i teksten. En tabell som viser trafikk, forsinkelser og kø-lengder for armene 
i kryssene med de ulike krysstypene og scenariene burde vært med. Utredningen mangler 
også informasjon om hvilken metode for kapasitetsberegning som er benyttet. Vi har 
ingen grunn til å tro at vurderingene rundt kapasitet og avvikling ikke er riktige i 
rapporten, men vi kan ikke kvalitetssikre dette uten trafikkforutsetningene som er har 
brukt. 

Behov for gang og sykkelvei mot E6 bør også vurderes samt kryssing over E6. Det bør være 
et mål om å utvikle en sammenhengende gang- og sykkelveg. Vi ber om at denne 
konklusjonen dokumenteres. 

Vi kan ikke se hvilket grunnlag som er benyttet til å vurdere at utvidelse av planområdet 
med kryss Terminalveien/E6 ikke skal med i planen. Vi ber om at denne konklusjonen 
utredes i planprogrammet 

Foreløpig vurdering av plandokumentene 
1. Det er vanskelig å tolke dimensjoneringen av Terminalveien siden det ikke er med 

normalprofil i plankartet. Plankartet må utarbeides med tverrsnitt av veien før vi 
kan gi endelig uttalelse. 

2. Plankartet mangler frisiktlinjer og tilhørende sikringssoner - frisikt. 
3. Plankartet mangler avkjørselsmarkeringer til Byggmakkers eiendom. 
4. Nord for avkjørselen til jernbanen er det er markert en ny avkjørsel mot øst. Avkjørselen mot 

jernbanen er ikke med på plankartet. Betyr dette at eksisterende avkjørsel til jernbanen skal 
erstattes av ny vei? 

5.  Det er for kort avstand fra avkjørsel til Handelsparken fra FA1 (privat veg) til rundkjøring. 
Dette vil kunne skape utfordringer med hensyn til trafikkavvikling i rundkjøringen. 

6.  Plankartet inneholder veinavn men flere av veiene mangler informasjon om veien er 
offentlig (o_V) eller privat (f_v). Det er viktig å skille mellom det som er av privat og eller eid 
av det offentlige, jf. pbl § 12-7 nr. 14. Dette gjelder både plankart og bestemmelser. 

7.  På vestsiden langs Terminalveien må det avsettes område for «annen veggrunn» 
8.  Det er ikke avsatt areal til busslommer. Tilrettelegging for fremtidig kollektivtrafikk bør 

vurderes. 
9.  Det bør vurderes flere krysningspunkter for fotgjengere og syklister på Terminalveien. 
10.  Bestemmelse § 4.1 b) og 4.2 a) er uklare og bør endres. Fastsetting av veinavn bør flyttes 

til egen bestemmelse alternativt til planbeskrivelse da dette bli mer oversiktlig. Oversikt 
over veinavn bør fremstilles som illustrasjon på eget kart 

11.  Rekkefølgebestemmelse § 6.1 a) bør endres til «Før det gis midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest for ny bebyggelse på F/K/I-I-F/K-I-6 skal det utarbeides rundkjøring og GS- veg i 
henhold til plankart, vegnormalen 017 og håndbok 263. ». 

12.  Bestemmelsene under § 4 samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur bruker verbet «kan». 



Bestemmelsene må gjennomgås slik at det er tydelig hva som «skal» gjennomføres og hva 
som «kan» gjennomføres jf. rekkefølgebestemmelse 6.1 a). «Lyssettes etter behov» - her 
må det konkretiseres hva som skal lyssettes. 

13.  Det bør tas inn ny bestemmelse om universell utforming av veier og tilhørende infrastruktur 

Statens vegvesen mener at planforslaget ikke er tilstrekkelig utredet og utarbeidet og mener det er 
behov for tilleggsutredninger evt. revidering av plandokumentene jfr. overstående vurderinger. Vi 
viser til Forskrift om konsekvensutredninger - planlegging etter plan- og bygningsloven (mai 2006) 
kap. 4.4. 

Når det er utarbeidet reviderte plandokumenter ber vi om at det tas kontakt med Statens vegvesen 
for møte slik at vi kan gå gjennom planforslaget før disse oversendes formelt.» 

Vurdering/anbefaling: Det er gjennomført et møte mellom Statens Vegvesen og Fauske 

kommune den 11. mars 2015.  Vegvesenets brev av 21.02.2014 ble gjennomgått.  I møtet ble 

det enighet om at Fauske kommune skulle legge fram en revidert trafikkanalyse.  Denne er nå 

utarbeidet av Norconsult AS.   

 

Statens vegvesen ønsker at krysset mellom E6 Follaveien og E6 Terminalveien tas inn i denne 

planen.  Dette er ikke imøtekommet her.  En slik kryssløsning vil sannsynligvis kreve en 

rundkjøring.  Dette vil være et omfattende tiltak som bør løses gjennom en egen plan.   

 

Statens Vegvesen ønsker en kapasitetsberegning  av kryssløsningene i Terminalveien 

inklusive kryssløsningen til Terminalveien Øst.  Dette er ikke gjennomført her, men vil bli 

gjennomført så snart det er kapasitet til å få denne oppgaven på plass.  Vi har i 

planbestemmelsene for Terminalveien øst lagt inn et rekkefølgekrav der det settes klare 

måltall for når det bør etableres rundkjøringer i E6 Terminalveien.  

 

Statens vegvesen har ønsket en gjennomgang av denne saken før den blir fremmet for politisk 

ledelse.  På grunn av ønsket framdrift i denne saken, har dette ikke blitt gjennomført.   Det 

legges inn i vedtaket at denne saken skal sendes Statens Vegvesen til gjennomsyn.   

 

 

Jernbaneverket, 19.12.2013 

«Det vises til brev av 16.10.2013. Planområdet på ca. 150 dekar ligger like nord for Fauske 

jernbanestasjon og sørøst for E6. Hensikten med planarbeidet er å fastlegge rammene for 

utviklingen øst for Terminalveien på Krokdalsmyra, og legge til rette for byggeklare 

næringstomter med formål forretning, kontor og industri. Det står videre at målet med planen 

er å sikre fremtidig handelsutvikling ved å legge til rette for større og arealkrevende 

virksomheter (storhandel). Planen skal også vise tilhørende atkomst. 

 

Innledningsvis ønsker Jernbaneverket å bemerke at vi anser det som positivt at det 

tilrettelegges for ny næringsvirksomhet med nye arbeidsplasser forholdsvis nært knutepunktet 

Fauske stasjon. Selv om de nye etableringene i hovedsak vil være bilbaserte, er det også 

grunn til å forvente en viss økning i gang-/sykkeltrafikken til området. Det er derfor naturlig 

at næringsområdet ses i sammenheng med stasjons-/terminalområdet og sentrum, og at det 

vurderes konkrete tiltak for å gi en god gang-/sykkelatkomst til området fra sentrum og 

jernbanestasjonen. 

 

Villkryssing over stasjonsområdet 



Jernbaneverket har ved flere anledninger satt fokus på problemet med villkryssing over 

stasjons- og terminalområdet på Fauske. Jernbaneverket tok også opp denne 

problemstillingen i vårt innspill til oppstart. Det er en eksisterende vegbru i sørenden av 

stasjonsområdet (ved Bremsebakken). I reguleringsplan for Fauske stasjonsområde, vedtatt 

5.10.2006, ble det planlagt kulvert under sporene i nord (som binder sammen Eiaveien og 

Sildreveien) og gangbru over det sentrale sporområdet for å finne løsninger på 

villkryssingsproblematikken. I § 7.1 i bestemmelsene står det: «Det er ikke tillatt å bebygge 

noen tomt innenfor planområdet før nødvendig opparbeiding av vei, vannforsyning og avløp 

har funnet sted». Jernbaneverket fikk i brev fra Fauske kommune 23.4.2009 bekreftet at dette 

rekkefølgekravet også gjelder gang-/sykkelveg GS2. Gangkulverten vil ikke få full 

funksjonalitet før GS2 er bygd. 

 

Kulverten ble etablert av Jernbaneverket i 2008, mens GS2 fortsatt ikke er ferdigstilt til tross 

for rekkefølgekrav om dette. Det er i dag ingen muligheter for å krysse planfritt mellom 

vegbru i sør og gangkulvert i nord. GS2 er etter vår mening en forutsetning for at 

gangveisystemet og kulverten skal fungere etter hensikten, da etableringen av denne utgjør en 

risikoreduserende faktor ved at myke trafikanter som kommer fra næringsområdet ved 

Terminalveien kan ledes i retning kulverten. 

 

Til tross for at det forelå et rekkefølgekrav i bestemmelsene, ble det bygd et nytt kjøpesenter i 

området uten at rekkefølgekravet ble fulgt opp. Jernbaneverket gjorde i brev av 16.11.2010 

Fylkesmannen oppmerksom på dette. Vi kan ikke se at Fylkesmannen har fulgt opp 

Jernbaneverkets brev. 

 

Reguleringsplan for Terminalveien øst er konsekvensutredet. I trafikkanalysen, gjengitt i 

planbeskrivelsen, står det bl.a.: 

 

«Det er kort avstand til sentrum og med den nye planundergangen for jernbanen er det gode 

gang- og sykkelveiforbindelser til jernbanestasjon og sentrum. GS2 (fra kulvert under 

jernbanen i retning Fauske handelspark) i reguleringsplan for Fauske stasjonsområde er ikke 

fullført og denne må ferdigstilles for å få en optimal funksjon i området med tanke på f.eks. 

kulverten under jerbanen.» 

 

I planbeskrivelsen står det at det arbeides med å få opparbeidet GS2, men at dette har tatt litt 

tid da man pga terrengforhold vurderer en annen trasé litt lenger mot nordøst. I kommentar 

til vårt innspill til oppstart står det at rekkefølgebestemmelser ikke vil tas inn for GS2 da 

denne ligger i en allerede vedtatt plan. 

 

Jernbaneverket stiller spørsmål ved hvorfor kommunen ikke har tatt ansvar for at GS2 blir 

etablert. Jernbaneverket bekostet for egen regning etablering av undergangen mellom 

Eiaveien og Sildreveien. Vi kan ikke akseptere at etablering av GS2 utsettes ytterligere. Vi er 

ikke enige i at det ikke kan gis rekkefølgebestemmelser knyttet til forhold som ligger utenfor 

planområdet, så lenge dette er forhold som har betydning for gjennomføring av planen. 

Etablering av en gang-/sykkelforbindelse vil være en viktig forutsetning for at 

gangveisystemet i området skal fungere etter hensikten. Vi vil derfor kreve at det tas inn en 

rekkefølgebestemmelse om at det skal etableres en gang-/sykkelforbindelse mellom FA1 i 

reguleringsplan for Terminalveien øst og etablert gangkulvert mellom Eiaveien og 

Sildreveien før det tillates bebyggelse innenfor planområdet. Jernbaneverket stiller som vilkår 

for egengodkjenning at vår merknad ivaretas. 

 



Gangbru over området er et dyrt og omfattende prosjekt. Gjennomføring av denne forutsetter 

derfor et spleiselag mellom flere aktører, spesielt aktører som gjennom sin virksomhet øker 

gangtrafikken i området ytterligere. Med alle etableringene som planlegges i området nå, vil 

vi anmode Fauske kommune som planmyndighet om å ta ansvar for å sette i gang en dialog 

slik at gangbrua kan bli realisert. 

 

Jernbaneverket er åpne for å ta et møte, gjerne kombinert med befaring, for å drøfte 

problemet med villkryssing generelt, og med Fauske stasjonsområde som case. 

 

Annet 

I oppstartsvarselet fra kommunen blir vi bedt om å sende vårt innspill til Fauske kommune 

(Fauske kommune sin ref.: 13/8744/JEJ). Ettersom Fylkesmannen i Nordland er med i et 

forsøksprosjekt for samordning av statlige innsigelser, sender vi vår uttalelse til 

Fylkesmannen og med kopi til kommunen. 

 

Vilkår for egengodkjenning – Innsigelse 

Det må tas inn en rekkefølgebestemmelse til reguleringsplanen om at GS2 (ref. 

reguleringsplan for Fauske stasjonsområde) etableres før det kan igangsettes ny utbygging i 

området.»    

 

Vurdering/anbefaling: GS2 vist i gjeldende plan for Fauske stasjonsområde, vedtatt 

05.10.2006, er nå ferdigstilt med belysning og godkjent av Fauske kommune. Dermed er 

vilkår for egengodkjenning – innsigelse - ivaretatt og grunnlag for innsigelse er borte.  

 

For øvrig pågår det bl.a. i sammenheng med revisjon av kommuneplanens arealdel og i 

samarbeid med statens vegvesen et arbeid for å få på plass et sammenhengende gang- og 

sykkelvegnett i kommunen.    

 

 

NVE Region Nord, 07.01.2014 
«Vi viser til offentlig ettersyn datert 16.10.2013 og vårt innspill til planoppstart datert 

11.11.2012. Vi beklager sein tilbakemelding, men ber likevel om at vårt innspill blir tatt med i 

den videre saksbehandlingen. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, kontor og industri da 

kommunen ønsker tomter for etablering av større og arealkrevende virksomheter 

(storhandel). Planen viser og tilhørende adkomst. 

 

Grunnforhold 

I vårt innspill til planoppstart gjorde vi oppmerksom på at planområdet i henhold til NGUs 

løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består av tykk havavsetning, noe som kan være en 

indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges utfylling og/eller ny bebyggelse på 

slike arealer skal det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det 

kan være fare for kvikkleireskred. NVE ba derfor om at temaet grunnforhold skulle tas med i 

konsekvensutredningen. Vi kan imidlertid ikke se at dette er tatt med i konsekvensutredningen. 

Kommunen skriver i sin kommentar til vårt innspill: «Pga områdets størrelse mener 

kommunen det er uhensiktsmessig på dette stadiet å ta grunnboringer før det foreligger mer 

konkrete byggeplaner. Kommunen er planmyndighet og bestemmer hvilke tema som skal tas 

med i konsekvensvurderingen.» 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/


 

NVE viser til Forskrift om konsekvensutredning § 4 h) som sier at planer og tiltak skal 

behandles etter forskriften dersom de medfører risiko for alvorlige ulykker, ras, skred og 

flom. I dette tilfellet er det ikke avklart om planlagte tiltak vil kunne medføre fare for 

kvikkleireskred, og NVE mener derfor dette burde vært utredet i konsekvensvurderingen. 

Siden dette er en områdereguleringsplan, og vi antar at det er krav om detaljreguleringsplan 

før tiltak kan igangsettes, fremmer ikke NVE innsigelse til planen. 

 

I planbestemmelsene § 6.1 Utbygging – rekkefølgebestemmelser, bokstav b) heter det «Før 

det tillates tiltak i planområdet skal det gjennomføres en geoteknisk vurdering av fagkyndig 

personell.» NVE synes det er positivt at det i bestemmelsene stilles krav om vurdering av 

grunnforholdene, men mener som tidligere nevnt at dette ikke skal utsettes til byggesak men 

utredes i forbindelse med reguleringsplan (siste plannivå). Vi ber derfor om at ordlyden i 

bestemmelsen endres til «Før detaljreguleringsplan vedtas skal det gjennomføres en 

geoteknisk vurdering av fagkyndig personell.» 

 

NVE ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av saken.»  

 

Vurdering/anbefaling: I planbestemmelsene er det stilt krav om detaljregulering før tiltak 

kan iverksettes. Geoteknisk vurdering av planområdet er bestilt og dette vil dermed være 

avklart før vedtak på siste plannivå (detaljregulering). 

 

 

Sametinget, 29.10.2013 

«Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte 

området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til 

planforslaget på det nåværende tidspunktet. 

 

Sametinget er tilfreds med at aktsomhets- og meldeplikten i henhold til Lov 9. juni 1978 nr. 50 

om kulturminner (kml.) § 8 er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes § 6.1.d. Vi 

forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

Vi minner for øvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredete i 

følge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan 

for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt 

ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, 

offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte 

uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 

ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 

kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

 

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen 

uttalelse fra Nordland fylkeskommune – Kulturminner i Nordland» 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Fauske Lysverk, 25.11.2013 

«Fauske Lysverk har følgende merknader: 

 



1. I forbindelse med bygging av rundkjøring på Terminalveien, ser det ut til at denne kan 

komme i konflikt med eksisterende høyspenningskabler (se vedlagt kart). Her må 

Fauske Lysverk bli tatt med på råd for å komme frem til løsningsforslag. 

2. Det er ikke strømtilførsel på østsiden av Terminalveien. Her må Fauske Lysverk bli 

tatt med på råd for å komme frem til løsningsforslag. 

3. Det er ikke tilførsel av bredbånd på østsiden av Terminalveien. Her må Fauske 

Lysverk bli tatt med på råd for å komme frem til løsningsforslag. 

4. Det bør legges til rette for tilførsel av fjernvarme ved etablering av ny rundkjøring. 

Dette for å ha muligheten til å levere fjernvarme til Terminalveien øst, ved eventuelt å 

bygge en kulvert under veien for dette.» 

 

Vurdering/anbefaling: Merknader fra Fauske Lysverk vurderes å bli ivaretatt i 

byggeplanprosess for ny rundkjøring på Terminalveien og øvrige nye byggetiltak på østsiden 

av Terminalveien. Dette som en konsekvens av vedtatt områderegulering for Terminalveien 

øst. 

 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, 12.12.2013 

«Helse- og miljøtilsyn Salten (HTMS) har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag: 

- Lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid 

- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern 

 

Fauske kommune har delegert til HMTS myndigheten innenfor miljørettet helsevern etter lov 

24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid § 9. Vurdering gjøres på bakgrunn av dette, i samråd 

med kommuneoverlegen. 

 

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, 

trafikksikkerhet (ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål «å fremme 

folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant 

annet fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på 

helsen» 

Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, 

drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at det ikke medfører fare for 

helseskade eller helsemessig ulempe. 

Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes. 

Hvis virksomheter/eiendommen har adgang for allmennheten, eller benyttes av mange 

mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal helsemessige 

forhold i virksomheten vurderes. 

 

Vår vurdering 

- For både planbestemmelser Terminalveien Øst og Sentralskoleområdet bemerkes at 

bestemmelser om støy, når det angis grenseverdier, også bør ta med NS 8175/2012 sine 

grenser for lydnivå fra tekniske innretninger, og ikke bare arealretningslinje T1442 sine 

sonegrenser som gjelder annen type støy. 

- Boliger i samme bygg eller nær næringsbygg stiller store krav til lydisolering i bygget. 

Næringsdrift som utvikler særlig støy eller annen forurensning (røyk, gass) bør unngås i 

kombinerte bygg. Eksempler på slik næringsdrift er treningssenter, nattklubb, pub, diverse 

verkstedvarianter. 

- Ledningsnett og beredere for vann i byggene må være utformet og driftet slik at risiko 

for legionellasmitte holdes lavest mulig. 



- Det bemerkes at krav om radonsperre og radontiltak er utelatt i planbestemmelser for 

sentralskoleområdet.» 

 

Vurdering/anbefaling: Vedrørende støy anbefaler rådmannen at det i planbestemmelsene 

også tas inn krav i forhold til NS 8175/2012. Dette er tatt med i reviderte bestemmelser. 

Forhold vedrørende legionellasmitte blir ivaretatt i byggesak. 

 

 

Fauske Næringsforum (FNF), 18.12.2013 

«På styremøte 18.12.2013 vedtok styret i FNF å fremføre følgende: 

 

 Planen bør ha med fremtidig trase for ny E6. 

 Planen må også integreres i eksisterende plandokument for travbane og området 

rundt. 

 I en omlegging av E6 vil det sannsynligvis bli 3 nye bensinstasjoner samt 

veikro/motell som må plasseres i forhold til eksisterende næringsaktører.» 

 

Vurdering/anbefaling: I kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1 er fremtidig trase for ny 

E6 nord for Fauske sentrum lagt inn. Deler av denne traseen er også innlemmet i gjeldende 

reguleringsplaner. Når dette tiltaket blir gjennomført er det ingen føringer på. Det kan også bli 

endringer/justeringer på denne traseen før en eventuell gjennomføring av prosjektet. 

Rådmannen ser derfor ingen hensikt i å innlemme denne problemstillingen i angjeldende 

planforslag for Terminalveien øst. 

 

Reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane ble vedtatt 07.11.1996. Rådmannen har ingen 

føringer for at denne skal endres og ser derfor ingen grunn til at denne skal integreres i 

foreliggende plan.  

 

Forholdet til omlegging av E6 og bl.a. nye bensinstasjoner er ivaretatt i kommunedelplan for 

Fauske sentrum, del 1. Foreliggende planforslag har ingen konflikt i forhold til dette. 

 

 

Fauske Eldreråd, 27.11.2013 

«Fauske Eldreråd har ingen merknader til forslag til områderegulering for Terminalveien 

øst.» 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Brigt Kristensen, 19.12.2013 

«Eg tar ikkje for meg det overordna spørsmålet om det er fornuftig å legge til rette for enda 

meir handel utafor Fauske sentrum. 

 

Det ser ut til å vere eit mål at området skal få ei tiltalande utforming med grønne belte 

innafor utbyggingsområdet, og friområde i nord og sør. 

I saksframlegget er nemnt at trinnvis utbygging vil vere mest realistisk. 

 

Forslag: Det tas med i planbestemmelsane at området bygges ut i etappar, med krav til 

detaljreguleringsplan for kvart felt eller etappe. 



Og at det da kan stilles meir konkrete krav til estetikk i utforming av bygningsmassen og 

uteområda. Likeså kan opparbeiding av FRI-1 og FRI-2 da tas med i 

rekkefølgebestemmelsane til utbygging av tilgrensande felt. 

 

Kommunen bør ha utbyggingsavtalar med private utbyggarar for å sikre fordeling av 

kostnader til infrastruktur og uteområda. Dersom FRI-1 og FRI-2 er tenkt som offentlige 

friområde, kan kommunen på denne måten sikre seg at utbyggarar bidrar til at grøntområda 

blir utvikla i takt med resten av området. 

 

Alternativt kan grøntområda legges inn i industri/forretningsarealet, og med plikt for 

utbyggarar til å utvikle også desse som integrert del av området. 

 

Det er bra at gang- og sykkelvegar er med i planen. Her er det viktig med realistiske trasear 

frå Terminalvegen og inn i området – altså der atkomst blir kortast. Busstopp bør reguleres 

inn. 

 

Forretningsområdet som er komme vest for Terminalvegen bør knapt danne mønster – det er 

ikkje just blitt ein pryd for Fauske til no, omgitt av villniss, ubrotne asfaltflater og lite 

tiltalande bygg. Det er viktig at kommunen lærer av dette i utviklinga av naboområdet.» 

 

Vurdering/anbefaling: Det stilles krav til detaljregulering før tiltak kan iverksettes innenfor 

planområdet. Dette vil ivareta ovenstående påpekninger/problemstillinger som blir vurdert 

her.  

Busslommer er regulert inn på begge sider av Terminalveien.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL NY INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for  

Terminalveien øst. 

 

 Saken oversendes Statens Vegvesen til vurdering/gjennomsyn. 

 

 

PLUT-054/15 VEDTAK-  18.05.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Det henvises til kommunestyrevedtak vedr. utbyggingsavtale. 

 

Utbyggingsgraden settes til inntil 100 %. 

 

Rådmannens forslag til ny innstilling med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for  

Terminalveien øst med følgende endring: 

 Det henvises til kommunestyrevedtak vedr. utbyggingsavtale. 

 



 Utbyggingsgraden settes til inntil 100 %. 

 

Saken oversendes Statens Vegvesen til vurdering/gjennomsyn. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


