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FAUSKE KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Tid: 02.06.2016 kl.: 10:00 - 18:00
Sted: Administrasjonsbygget, kantina

Til behandling: Saksnr.  065/16 - 077/16

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i
sakene.

SAKSLISTE : - MØTE NR  8/2016

Orienteringer fra rådmannen

Sak nr.: Sakstittel:

065/16 GODKJENNING AV MØTEBOK

066/16 DELEGERTE SAKER I PERIODEN

067/16 REFERATSAKER I PERIODEN

068/16 DETALJREGULERING E6 FINNEIDSTRAUMEN BRU

069/16 DETALJREGULERINGSPLAN FOR UNDERGANG E6 FAUSKE

070/16 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - REVISJON AV
HANDLINGSPROGRAMMET FOR FYSISKE TILTAK 2017

071/16 LANDBRUKSTJENESTER SALTEN - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD

072/16 OPPARBEIDING AV BOLIGTOMTER I FINNEIDLIA 3

073/16 FAUSKE MENIGHETSSENTER - SØKNAD OM MAKEBYTTE/KJØP
AV AREAL

074/16 IRIS SALTEN IKS - ERVERV AV TILLEGGSAREAL VESTMYRA

075/16 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I
UTMARK

076/16 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL BRUK AV HELIKOPTER

077/16 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT MED HELIKOPTER



Side 2 av2

Fauske, 27.05.16

Kjetil Sørbotten
utvalgsleder



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/6984
Arkiv sakID.: 16/1507 Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget
Sak nr.: 065/16 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 02.06.2016

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 6/2016 og 7/2016

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING :

Vedlagte møtebok nr. 6/2016 og 7/2016 godkjennes.



Møteprotokoll Fauske Kommune

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Møtedato: 19.04.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 048/16 - 062/16
Møte nr: 6/2016 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Kjetil Sørbotten, Kathrine Moan Larsen, Svein Roger Bådsvik, Håvar Olsen.

Varamedlemmer:
Steinar Nymo.

Andre:
Enhetsleder plan/utvikling, formannskapssekretær.

UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Fauske 27.05.16

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Kjetil Sørbotten
utvalgsleder

representant representant

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr den

Utskrift er foretatt den  27.05.16

MERKNADER:

Merknader til innkalling:
 Svein Roger Bådsvik (V): Kort tid å sette seg inn i sakene fra utsendelse torsdag.

Utvalgsleder svarte: Få saker ferdig til fristen. Beklager at sakene ikke kom tidligere.

Merknader til dagsorden:
 Steinar Nymo (AP): Kan vi ta de store sakene og utsette dem?

Utvalgsleder svarte: Det kan fremmes utsettelsesforslag på sakene.

Merknader til dagsorden:
 Rådmannen trekker sak 57/16 som følge av feil i kartgrunnlaget. Det vil bli ny høring

på tilførselsløypa.
 Det settes opp en ekstra sak – Suliscrossen 2016 – Flytte dato og sted.

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt.



Rådmannen orienterte:
 Trafikksikkerhetsplan i neste møte
 Farvikbekken – Heve bunnen og sikre dalskråningene
 Tomteutbygging – 8 tomter ledige

Svein Roger Bådsvik (V) etterspurte sak ang. industriområdet på Finneid.
Utvalgsleder vil komme tilbake til dette i sak 61/16.



Saksliste
Sak nr.: Sakstittel:

048/16 GODKJENNING AV MØTEBOK

049/16 DELEGERTE SAKER I PERIODEN

050/16 REFERATSAKER I PERIODEN

051/16 KOMMUNEPLANENS AREALDEL -REVISJON - 1. GANGS
BEHANDLING

052/16 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR VOLLGATA 44

053/16 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOLE OG FLERBRUKSHALL I
VALNESFJORD

054/16 OMRÅDEREGULERING FOR SULITJELMA GRUVER

055/16 WIGGO LUNDLI - SØKNAD OM OVERTAGELSE AV TOMT

056/16 KIRKEVEIEN 13 AS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT FRA
FAUSKE KOMMUNE

057/16 KLAGE PÅ VEDTAK I K-SAK 82/16  - FORSKRIFT OM LØYPER TIL
KJØRING MED SNØSKUTER PÅ VINTERFØRE - FAUSKE KOMMUNE

058/16 SØKNAD OM TILLATELSE TIL KJØRING TIL HYTTE

059/16 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I
UTMARK

060/16 VIDEREFØRING AV DRESSUROMRÅDE FOR HUND I SULITJELMA

061/16 ORIENTERINGSSAK - NÆRINGSUTVIKLING PÅ FINNEID
NÆRINGSOMRÅDE

062/16 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY -
SULISCROSSEN 2016



048/16: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING :

Vedlagte møtebok nr. 4/2016 og 5/2016 godkjennes.

PLUT-048/16 VEDTAK-  19.04.2016

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

049/16: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING :

Delegerte saker tas til orientering.

PLUT-049/16 VEDTAK-  19.04.2016

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

050/16: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING :

Refererte dokumenter tas til orientering.

PLUT-050/16 VEDTAK-  19.04.2016

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

051/16: KOMMUNEPLANENS AREALDEL -REVISJON - 1. GANGS
BEHANDLING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14, legges forslag til revidering av
kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn.

PLUT-051/16 VEDTAK-  19.04.2016



Steinar Nymo (AP) stilte spørsmål med egen habilitet.
Nymo ble erklært habil.

Steinar Nymo (AP) foreslo:
Vikinggravene ute på Alvenes må legges inn i plandokumentet før førstegangshøring.

Steinar Nymo (AP) fremmet utsettelsesforslag:
På grunn av kort varsel/utsendingsfrist til utvalget foreslås saken utsatt en uke. Dette
for å kunne gjennomgå hele saken og sikre at det som bør være med er der ved
førstegangshøring.

AP’s utsettelsesforslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme.

AP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak med AP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14, legges forslag til revidering av
kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn.

Vikinggravene ute på Alvenes må legges inn i plandokumentet før førstegangshøring.

052/16: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR VOLLGATA 44

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det
framlagte forslag til detaljregulering for Vollgata 44 med revidert plankart og
bestemmelser.

Med hjemmel i Stadnamnloven § 5 vedtas Wallyskogen som nytt veinavn innenfor
planområdet.

PLUT-052/16 VEDTAK-  19.04.2016

Rådmannen ønsker å fremme et tilleggspunkt.

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte. Det berammes en befaring før møtet. Det berammes et
ekstraordinært møte den 10.05.2016 kl. 16.00.

FL’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte. Det berammes en befaring før møtet. Det berammes et
ekstraordinært møte den 10.05.2016 kl. 16.00.



053/16: DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOLE OG FLERBRUKSHALL
I VALNESFJORD

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det
framlagte forslag til detaljregulering for skole og flerbrukshall i Valnesfjord med
reviderte planbestemmelser av dato 11.04.16.

PLUT-053/16 VEDTAK-  19.04.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det
framlagte forslag til detaljregulering for skole og flerbrukshall i Valnesfjord med
reviderte planbestemmelser av dato 11.04.16.

054/16: OMRÅDEREGULERING FOR SULITJELMA GRUVER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7,
godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for
Sulitjelma gruver.

Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 3 – FELLES
BESTEMMELSER – pkt. 3.1, andre avsnitt: Detaljreguleringen skal avklare følgende
forhold: eventuell flytting av vegtrasé ut i området med signaturen o_SVT, geometrisk
riktig utformede kryss iht. vegnormalene mot FV830 ved industriområdene,
frisiktslinjer, trafikksikkerhetstiltak, parkering, manøvreringsareal, byggegrenser,
byggehøyder, utnyttingsgrad, randsoner langs vassdrag, kulturminner, deponi, etc.

Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 9 –
BESTEMMELSESOMRÅDER – pkt. 9.1: Innenfor område med signaturen #1 kan
det vurderes deponering av avgangsmasser. Avklares via egen utslippstillatelse og
detaljregulering.

Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 10 –
REKKEFØLGEBESTEMMELSER – pkt. 10.1: Vegrelaterte tiltak som foreslås
gjennom detaljreguleringen, må være ferdig utbygd før bygge- og anleggsarbeider og
gruvedrift igangsettes. Byggeplaner for fylkesvegtiltak skal godkjennes av Statens
vegvesen.

Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 10 –
REKKEFØLGEBESTEMMELSER – pkt. 10.2: I forbindelse med detaljplanlegging
for tiltak på veg, og spesielt der vegen er foreslått sideforskjøvet mot Langvatnet, må



det gjøres geotekniske undersøkelser og rapporteres til statens vegvesen, som skal
godkjenne geotekniske løsninger, før arbeid med ombygging kan igangsettes.

PLUT-054/16 VEDTAK-  19.04.2016

Håvar Olsen (R) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Plan- og utviklingsutvalget har merket seg og tar med videre i arbeidet følgende
høringsinnspill til sak 054/16:

Uttalelse fra DMF:
"Uttalelse fra DMF Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG) har fått innvilget
utvinningstillatelse, og har foreløpig beregnet at det finnes 10-15 mill. tonn drivverdig
malm igjen i gruvene. Selskapet anslår at dette kan gi grunnlag for kommersiell drift i
minst 50 år. DMF er generelt positiv til videre drift på mineralressurser i nedlagte
gruveområder der det er påvist gjenstående ressurser som antas drivverdige, og det
samtidig er mulig å ta ut ressursene på en miljømessig og bergfaglig forsvarlig måte. I
vårt innspill til varsel om oppstart og planprogram datert 16. september 2013 ber vi
om en fyldigere beskrivelse av de ulike forekomstene som er aktuelle for drift, og at
malmforekomstene som er grunnlaget for hele prosjektet må beskrives grundigere enn
det som kom fram av planbeskrivelsen. Når det iverksettes en regulering som har til
formål å tilrettelegge for uttak av mineralressurser, mener vi at det er gjennomføringen
av gruvevirksomheten som bør ligge til grunn i planbeskrivelsen. Dette er tatt opp i
den foreliggende driftsplanen, men den har etter vår vurdering flere svakheter. Vi er
særlig opptatt av at en pre-feasibility analyse burde vært vedlagt driftsplanen, slik det
er vanlig i gruveprosjekter av dette omfanget. En slik analyse, som avdekker hvorvidt
mineralressursene er utvinnbare i et økonomisk perspektiv, mener vi er vesentlig for å
kunne vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet. " og

"DMF vurderer det slik at vesentlige avklaringer forbundet med oppstart av ny
gruvedrift er utsatt til senere detaljregulering og tillatelser. Vi mener at dette er uheldig
med tanke på å opplyse saken for å sikre økt forutsigbarhet for involverte parter i
saken. DMF vurderer det foreliggende kunnskapsgrunnlaget som mangelfullt og ber
om at følgende tema redegjøres for før det fattes vedtak i saken:
 Økonomisk realiserbarhet i prosjektet basert på fremlagt driftsplan (herunder pre-

feasability analyse)
 Hvordan gjennomførte miljøtiltak og den anbefaling til nye tiltak som nå

foreligger skal ivaretas ved ny virksomhet i gruvene."

Plan- og utviklingsutvalget etterlyser en slik pre-feasibility analyse, samt hvordan
gjennomførte miljøtiltak og den anbefaling til nye tiltak som nå foreligger skal ivaretas
ved ny virksomhet i gruvene.

Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland:
"b. Vannet under sprangsjiktet i Øvervatn er påvirket av sjøvann. Påvirkningsgraden
avhenger av blant annet tidevannsstrømmer og utbytting av vann. I 2008 ble det tatt
stikkprøve av vannet som viste at vann ned til ca. 30 – 50 meter inneholder kobber
tilsvarende meget sterk forurensning (Niva 2008). Øvervatnet har, i likhet med
Langvatnet, en middels tett bestand av ørret, samt en noe beskjeden røyebestand. Til
forskjell fra den Langvatnet viser vekstomslaget rundt 4+ at en stor del av ørreten



vandrer ut fra oppvekstelva til Øvervatnet, og sannsynligvis videre til sjøen (Sandem,
K & Thorsen, E. 2014). En stor del av bestanden her antas dermed å være anadrom, og
Øvervatnet synes å fungere som oppvekstområde og som oppholdsområde i
forbindelse med vandringen til og fra gyteelva. Også forekomster av laks vil bruke
Øvervatnet til dette formålet. Øvervatnet vil ved ny drift av gruvene få økte
kobberverdier.
c. Vannet under sprangsjiktet er her anoksisk, dvs. at vannsirkulasjonen her er så liten
at det ikke finnes oksygen i vannet på bunnen. Forekomsten synes i henhold til NiN å
falle inn under L6 Afotisk limnisk sedimentbunn preget av oksygenmangel. Denne
grunntypen omfatter bunnsystemer i meromiktiske innsjøer (det vil si med permanent
stagnerende bunnvann) og bunnsystemer i innsjøer der forholdene nær bunnen er
anoksiske i perioder som er lange nok til at artssammensetningen er vesentlig endret
(ved bl.a. fiskedød) i forhold til normal innsjøbunn. Disse økosystemene danner
grunnlag for en spesiell artsammensetning hvor bare få arter som kan leve uten
oksygen klarer seg. For eksempel er det grunn til å tro at det her finnes en del
spesialtilpassede bakterier, herunder svovelbakterier. Laksåga vil ikke bli direkte
påvirket av tiltaket, mens Nedrevatnet sannsynligvis vil bli lite påvirket.
3) Merknader til delutredning deponi av flotasjonsavgang
a. Utredningen av alternative deponeringsområder og konsekvensen av disse synes noe
mangelfulle. Det ble i våre innspill ved planoppstart spesielt pekt på behov for
vurdering av alternative deponeringsløsninger. Utredningen bygger i det alt vesentlige
på tilgjengelig kunnskap, uten at det er gjort nærmere undersøkelser bl.a. når det
gjelder deponering i Øvervatnet.
b. Fylkesmannen deler vurderingen i konsekvensutredningen om at foreslått
deponering vil være svært negativt for den akvatiske faunaen, og da først og fremst i
Langvatnet og Sjønståa. Ut fra Øvervatnets morfologi og den anoksiske
saltvannsbunnen vurderer Fylkesmannen likevel det som fornuftig at ikke Øvervatnet
er valgt som deponeringsområde, selv om forurensingen her muligens ville blitt bedre
isolert.
c. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven avgjøres av Miljødirektoratet etter en
omfattende behandling. Miljødirektoratet må her bl.a. ta stilling til om alternative
deponeringsløsninger er godt nok utredet og at kunnskapsgrunnlaget er godt nok ift
vurderingene etter vannforskriften og naturmangfoldloven. Direktoratet vil uansett
kunne be søker om å fremskaffe nødvendig kunnskap, men vi antar likevel at det ville
forenklet saksbehandlingen om slik kunnskap også hadde vært tilgjengelig for
kommunens vedtak i plansaken"

Plan- og utviklingsutvalget (plut) etterlyser nærmere redegjøring om hva som vil bli
gjort for å hindre videre økning av kobberverdier i Øvrevatn fra ny gruvedrift. Plut
etterlyser også redegjørelse for alternative deponiløsninger fra ny gruvedrift,
alternativt fellesdeponi avrenning fra tidligere gruvedrift og ny gruvedrift på dypet i
Øvrevatn. Plut registrerer at Nordland Fylkeskommune gir uttrykk for de samme
synspunkter i sin høringsuttalelse.

Plut registrerer at flere høringsinstanser henviser til NGI rapport datert 17-12-2015.
Denne er ikke behandlet av Fauske kommune sjøl om saksframlegget på nest siste side
feilaktig gjengir dette.

Plan- og utviklingsutvalget avviser derfor å behandle saka inntil vi har fått svar på
ovennevnte spørsmål. Vi forutsetter også at NGI rapport 17-12-2015 er behandlet forut
for dette eller behandles seinest samtidig.



R’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og utviklingsutvalget har merket seg og tar med videre i arbeidet følgende
høringsinnspill til sak 054/16:

Uttalelse fra DMF:
"Uttalelse fra DMF Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG) har fått innvilget
utvinningstillatelse, og har foreløpig beregnet at det finnes 10-15 mill. tonn drivverdig
malm igjen i gruvene. Selskapet anslår at dette kan gi grunnlag for kommersiell drift i
minst 50 år. DMF er generelt positiv til videre drift på mineralressurser i nedlagte
gruveområder der det er påvist gjenstående ressurser som antas drivverdige, og det
samtidig er mulig å ta ut ressursene på en miljømessig og bergfaglig forsvarlig måte. I
vårt innspill til varsel om oppstart og planprogram datert 16. september 2013 ber vi
om en fyldigere beskrivelse av de ulike forekomstene som er aktuelle for drift, og at
malmforekomstene som er grunnlaget for hele prosjektet må beskrives grundigere enn
det som kom fram av planbeskrivelsen. Når det iverksettes en regulering som har til
formål å tilrettelegge for uttak av mineralressurser, mener vi at det er gjennomføringen
av gruvevirksomheten som bør ligge til grunn i planbeskrivelsen. Dette er tatt opp i
den foreliggende driftsplanen, men den har etter vår vurdering flere svakheter. Vi er
særlig opptatt av at en pre-feasibility analyse burde vært vedlagt driftsplanen, slik det
er vanlig i gruveprosjekter av dette omfanget. En slik analyse, som avdekker hvorvidt
mineralressursene er utvinnbare i et økonomisk perspektiv, mener vi er vesentlig for å
kunne vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet. " og

"DMF vurderer det slik at vesentlige avklaringer forbundet med oppstart av ny
gruvedrift er utsatt til senere detaljregulering og tillatelser. Vi mener at dette er uheldig
med tanke på å opplyse saken for å sikre økt forutsigbarhet for involverte parter i
saken. DMF vurderer det foreliggende kunnskapsgrunnlaget som mangelfullt og ber
om at følgende tema redegjøres for før det fattes vedtak i saken:
 Økonomisk realiserbarhet i prosjektet basert på fremlagt driftsplan (herunder pre-

feasability analyse)
 Hvordan gjennomførte miljøtiltak og den anbefaling til nye tiltak som nå

foreligger skal ivaretas ved ny virksomhet i gruvene."

Plan- og utviklingsutvalget etterlyser en slik pre-feasibility analyse, samt hvordan
gjennomførte miljøtiltak og den anbefaling til nye tiltak som nå foreligger skal ivaretas
ved ny virksomhet i gruvene.

Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland:
"b. Vannet under sprangsjiktet i Øvervatn er påvirket av sjøvann. Påvirkningsgraden
avhenger av blant annet tidevannsstrømmer og utbytting av vann. I 2008 ble det tatt
stikkprøve av vannet som viste at vann ned til ca. 30 – 50 meter inneholder kobber
tilsvarende meget sterk forurensning (Niva 2008). Øvervatnet har, i likhet med
Langvatnet, en middels tett bestand av ørret, samt en noe beskjeden røyebestand. Til
forskjell fra den Langvatnet viser vekstomslaget rundt 4+ at en stor del av ørreten
vandrer ut fra oppvekstelva til Øvervatnet, og sannsynligvis videre til sjøen (Sandem,
K & Thorsen, E. 2014). En stor del av bestanden her antas dermed å være anadrom, og
Øvervatnet synes å fungere som oppvekstområde og som oppholdsområde i
forbindelse med vandringen til og fra gyteelva. Også forekomster av laks vil bruke



Øvervatnet til dette formålet. Øvervatnet vil ved ny drift av gruvene få økte
kobberverdier.
c. Vannet under sprangsjiktet er her anoksisk, dvs. at vannsirkulasjonen her er så liten
at det ikke finnes oksygen i vannet på bunnen. Forekomsten synes i henhold til NiN å
falle inn under L6 Afotisk limnisk sedimentbunn preget av oksygenmangel. Denne
grunntypen omfatter bunnsystemer i meromiktiske innsjøer (det vil si med permanent
stagnerende bunnvann) og bunnsystemer i innsjøer der forholdene nær bunnen er
anoksiske i perioder som er lange nok til at artssammensetningen er vesentlig endret
(ved bl.a. fiskedød) i forhold til normal innsjøbunn. Disse økosystemene danner
grunnlag for en spesiell artsammensetning hvor bare få arter som kan leve uten
oksygen klarer seg. For eksempel er det grunn til å tro at det her finnes en del
spesialtilpassede bakterier, herunder svovelbakterier. Laksåga vil ikke bli direkte
påvirket av tiltaket, mens Nedrevatnet sannsynligvis vil bli lite påvirket.
3) Merknader til delutredning deponi av flotasjonsavgang
a. Utredningen av alternative deponeringsområder og konsekvensen av disse synes noe
mangelfulle. Det ble i våre innspill ved planoppstart spesielt pekt på behov for
vurdering av alternative deponeringsløsninger. Utredningen bygger i det alt vesentlige
på tilgjengelig kunnskap, uten at det er gjort nærmere undersøkelser bl.a. når det
gjelder deponering i Øvervatnet.
b. Fylkesmannen deler vurderingen i konsekvensutredningen om at foreslått
deponering vil være svært negativt for den akvatiske faunaen, og da først og fremst i
Langvatnet og Sjønståa. Ut fra Øvervatnets morfologi og den anoksiske
saltvannsbunnen vurderer Fylkesmannen likevel det som fornuftig at ikke Øvervatnet
er valgt som deponeringsområde, selv om forurensingen her muligens ville blitt bedre
isolert.
c. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven avgjøres av Miljødirektoratet etter en
omfattende behandling. Miljødirektoratet må her bl.a. ta stilling til om alternative
deponeringsløsninger er godt nok utredet og at kunnskapsgrunnlaget er godt nok ift
vurderingene etter vannforskriften og naturmangfoldloven. Direktoratet vil uansett
kunne be søker om å fremskaffe nødvendig kunnskap, men vi antar likevel at det ville
forenklet saksbehandlingen om slik kunnskap også hadde vært tilgjengelig for
kommunens vedtak i plansaken"

Plan- og utviklingsutvalget (plut) etterlyser nærmere redegjøring om hva som vil bli
gjort for å hindre videre økning av kobberverdier i Øvrevatn fra ny gruvedrift. Plut
etterlyser også redegjørelse for alternative deponiløsninger fra ny gruvedrift,
alternativt fellesdeponi avrenning fra tidligere gruvedrift og ny gruvedrift på dypet i
Øvrevatn. Plut registrerer at Nordland Fylkeskommune gir uttrykk for de samme
synspunkter i sin høringsuttalelse.

Plut registrerer at flere høringsinstanser henviser til NGI rapport datert 17-12-2015.
Denne er ikke behandlet av Fauske kommune sjøl om saksframlegget på nest siste side
feilaktig gjengir dette.

Plan- og utviklingsutvalget avviser derfor å behandle saka inntil vi har fått svar på
ovennevnte spørsmål. Vi forutsetter også at NGI rapport 17-12-2015 er behandlet forut
for dette eller behandles seinest samtidig.

055/16: WIGGO LUNDLI - SØKNAD OM OVERTAGELSE AV TOMT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :



Søknad fra Wiggo Lundli om kjøp av en parsell på ca 70 m fra Fauske kommunes2

eiendom gnr 103 bnr 142 kan ikke imøtekommes. Veirett over parsellen innvilges heller
ikke.

PLUT-055/16 VEDTAK-  19.04.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Søknad fra Wiggo Lundli om kjøp av en parsell på ca 70 m fra Fauske kommunes2

eiendom gnr 103 bnr 142 kan ikke imøtekommes. Veirett over parsellen innvilges
heller ikke.

056/16: KIRKEVEIEN 13 AS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT FRA
FAUSKE KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Kirkeveien 13 AS innvilges erverv av ca 200 m av Fauske kommunes eiendom gnr 1032

bnr 521 som tilleggsareal til eiendommen gnr 103 bnr 1201.

Ved oppmåling av areal mot vei må det det tas hensyn til ny plan som er under
utarbeiding slik at tomta avgrenses mot senter veigrøft ca 0,5 meter fra ytterste
veiskulder.

Pris for ervervet setes til kr 275,- pr m i henhold til vedtak i F-sak 007/10, indeksregulert2

fram til ervervsdato.

Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

PLUT-056/16 VEDTAK-  19.04.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Kirkeveien 13 AS innvilges erverv av ca 200 m av Fauske kommunes eiendom gnr2

103 bnr 521 som tilleggsareal til eiendommen gnr 103 bnr 1201.

Ved oppmåling av areal mot vei må det det tas hensyn til ny plan som er under
utarbeiding slik at tomta avgrenses mot senter veigrøft ca 0,5 meter fra ytterste
veiskulder.

Pris for ervervet setes til kr 275,- pr m i henhold til vedtak i F-sak 007/10,2

indeksregulert fram til ervervsdato.



Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

057/16: KLAGE PÅ VEDTAK I K-SAK 82/16  - FORSKRIFT OM LØYPER
TIL  KJØRING MED SNØSKUTER PÅ VINTERFØRE - FAUSKE
KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Klagene fra Berit Lesniak, Per Arne Mikkelsen, Forum for natur og friluftsliv i
Nordland og Fylkesmannen i Nordland tas til følge. Dette innebærer at alt som
omhandler Tilførselsløypa tas ut av Forskrift om løyper til kjøring med snøskuter på
vinterføre i Fauske kommune.

Begrunnelsen for dette er at det vil medføre for stor støybelastning for hytter som
ligger innenfor rød og gul sone, samt for friluftslivet i området.

PLUT-057/16 VEDTAK-  19.04.2016

Rådmannen trakk saken.

058/16: SØKNAD OM TILLATELSE TIL KJØRING TIL HYTTE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6
avslås søknaden fra Magne Pettersen, Bodø, om frakting av byggematerialer med traktor
på bar mark.

Frakting av byggematerialer med motorkjøretøy bør skje på vinterføre. Slik transport på
barmark vil gi terrengskader og vil kunne skape presedens for liknende saker.

PLUT-058/16 VEDTAK-  19.04.2016

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §
6 avslås søknaden fra Magne Pettersen, Bodø, om frakting av byggematerialer med
traktor på bar mark.

Frakting av byggematerialer med motorkjøretøy bør skje på vinterføre. Slik transport
på barmark vil gi terrengskader og vil kunne skape presedens for liknende saker.



059/16: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I
UTMARK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6
avslås søknaden fra Ronny Werningsen, Neverdal, om transport av materialer i
forbindelse med restaurering av uthus etter brann.

Det er 8 leiekjøringsløyver i Sulitjelma.  Disse skal bl a benyttes i forbindelse med slike
transportoppdrag.

PLUT-059/16 VEDTAK-  19.04.2016

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §
6  avslås søknaden fra Ronny Werningsen, Neverdal, om transport av materialer i
forbindelse med restaurering av uthus etter brann.

Det er 8 leiekjøringsløyver i Sulitjelma.  Disse skal bl a benyttes i forbindelse med
slike transportoppdrag.

060/16: VIDEREFØRING AV DRESSUROMRÅDE FOR HUND I SULITJELMA

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Fauske kommune godkjenner en videreføring av dressurområdet for hund, for det
området på gnr. 119/1 i Sulitjelma som er angitt i saksutredningen, med regler fastsatt av
Statskog pr. 21 juni 2011, for perioden 1 juli – 20 august 2016, jfr. Hundeloven.

Området vil etter dette bli behandlet og tatt inn i kommunens arealplan ved rulleringen i
2016.

PLUT-060/16 VEDTAK-  19.04.2016

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune godkjenner en videreføring av dressurområdet for hund, for det
området på gnr. 119/1 i Sulitjelma som er angitt i saksutredningen, med regler fastsatt
av Statskog pr. 21 juni 2011, for perioden 1 juli – 20 august 2016, jfr. Hundeloven.

Området vil etter dette bli behandlet og tatt inn i kommunens arealplan ved rulleringen
i 2016.



061/16: ORIENTERINGSSAK - NÆRINGSUTVIKLING PÅ FINNEID
NÆRINGSOMRÅDE

PLUT-061/16 VEDTAK-  19.04.2016

Steinar Nymo (AP) foreslo:
Tomten tilbakeføres som vedtatt. Østbø tilbys kjøpe den delen av tomta som de er
forespeilet og Rugås industri A/S gis opsjon på kjøp av den resterende tomt med frist
til 3/10 for å få på plass sin jobb med etablering/utnyttelsen av prosjektet de
planlegger.

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo:
Det gis en forlenget frist til å inngå en juridisk bindende avtale mellom bedriftene til 1.
november 2016. Rådmannen iverksetter salg av kommunens eiendom samt oppmåling
og inntegning av nye grenser. Det forutsettes ar det fremlegges en skriftlig,
undertegnet avtale mellom Østbø AS og Rugås industri ang. fordeling av tomt. Det gis
samtykke til videresalg av ervervet kommunal eiendom til gjeldende kommunal
tomtepris. Saken framlegges til neste formannskapsmøte.

FL’s forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for AP’s forslag.

VEDTAK:
Det gis en forlenget frist til å inngå en juridisk bindende avtale mellom bedriftene til 1.
november 2016. Rådmannen iverksetter salg av kommunens eiendom samt oppmåling
og inntegning av nye grenser. Det forutsettes ar det fremlegges en skriftlig,
undertegnet avtale mellom Østbø AS og Rugås industri ang. fordeling av tomt. Det gis
samtykke til videresalg av ervervet kommunal eiendom til gjeldende kommunal
tomtepris. Saken framlegges til neste formannskapsmøte.

062/16: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY
- SULISCROSSEN 2016

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Det gis tillatelse for bruk av snøskutere etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer
i utmark og på islagte vassdrag, og dispensasjon fra reguleringsplan for Sulitjelma
opplevelsespark med tilhørende bestemmelser:

1. Sulitjelma Fjellandsby as innvilges dispensasjon til å arrangere Sulitjelma Crossen
2016 fredag 22. april og lørdag den 23. april 2016.

Det settes følgende vilkår:
1) Kjøring må foregå mellom kl 09:00 og kl 17:00.
2) Politiet og grunneier må gi tillatelse.
3) Balvatn reinbeitedistrikt og hytteeiere i området må varsles før arrangementet

finner sted.



4) Sikkerhet for publikum og deltakere, med bl a tilstedeværelse av
førstehjelpspersonell/ambulanse må ivaretas av arrangør i samarbeid med
politiet.

PLUT-062/16 VEDTAK-  19.04.2016

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gis tillatelse for bruk av snøskutere etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer
i utmark og på islagte vassdrag, og dispensasjon fra reguleringsplan for Sulitjelma
opplevelsespark med tilhørende bestemmelser:

1. Sulitjelma Fjellandsby as innvilges dispensasjon til å arrangere Sulitjelma Crossen
2016 fredag 22. april og lørdag den 23. april 2016.

Det settes følgende vilkår:
1) Kjøring må foregå mellom kl 09:00 og kl 17:00.
2) Politiet og grunneier må gi tillatelse.
3) Balvatn reinbeitedistrikt og hytteeiere i området må varsles før arrangementet

finner sted.
4) Sikkerhet for publikum og deltakere, med bl a tilstedeværelse av

førstehjelpspersonell/ambulanse må ivaretas av arrangør i samarbeid med
politiet.





Møteprotokoll Fauske Kommune

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Møtedato: 10.05.2016 Fra kl. 16:00 Til behandling: Sakene 063/16 - 064/16
Møte nr: 7/2016 Til kl. 16:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Kjetil Sørbotten, Svein Roger Bådsvik, Janne Hatlebrekke, Håvar Olsen.

Varamedlemmer:
Sverre Hagen.

Andre:
Avd.ingeniør, formannskapssekretær.

UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Fauske 27.05.16

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Kjetil Sørbotten
utvalgsleder

representant representant

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr den

Utskrift er foretatt den  27.05.16

MERKNADER:

Merknader til innkalling:
 Janne Hatlebrekke (AP): Var ikke tilstede i forrige møte. Undret seg over hvorfor

plan- og utviklingsutvalget måtte ha et ekstraordinært møte, når man skulle spare
midler på politisk virksomhet.

Utvalgsleder merket seg merknaden. Møtet ble innkallt på ettermiddagen for å unngå tapt
arbeidsfortjeneste.

Merknader til dagsorden:
 Svein Roger Bådsvik (V): Næringstomt Finneid. Er det noe framdrift i Østbø-tomt?
 Janne Hatlebrekke (AP): Hvis det skulle være et ekstraordinært møte, burde det vært

på næringstomta på Finneid. Blir det befaring til Hjemgam?
 Sverre Hagen (FL): Kan det gjøres noe med sentralskoleområdet?



Utvalgsleder svarte på spørsmålene:
Svein Roger Bådsvik: Utvalgsleder kunne ikke svare på dette. Svar kommer i neste møte.
Janne Hatlebrekke: Det er ikke tenkt på befaring til Hjemgam.
Sverre Hagen: Utvalgsleder skal ta dette opp med enhetsleder.

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring til Vollgata 44.

Saksliste
Sak nr.: Sakstittel:

063/16 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR VOLLGATA 44

064/16 97/46 ØRJAN SLETTEN/VERONIKA HJEMGAM - ANKE TIL
PLANUTVALGET - AVSLAG PÅ FRAVIKELSE AV AVSTANDER
TIL DYRKET MARK



063/16: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR VOLLGATA 44

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det
framlagte forslag til detaljregulering for Vollgata 44 med revidert plankart og
bestemmelser.

Med hjemmel i Stadnamnloven § 5 vedtas Wallyskogen som nytt veinavn innenfor
planområdet.

Følgende legges til bestemmelsenes § 2, under avsnitt Støy - støyskjerming:

Støyskjerm etableres innenfor eiendommene 103/153, 103/1617 og 103/793. Eiere av
utbyggingsområdet B1 og B4 har fremtidig ansvar for vedlikehold av støyskjermen.

PLUT-063/16 VEDTAK-  10.05.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det
framlagte forslag til detaljregulering for Vollgata 44 med revidert plankart og
bestemmelser.

Med hjemmel i Stadnamnloven § 5 vedtas Wallyskogen som nytt veinavn innenfor
planområdet.

Følgende legges til bestemmelsenes § 2, under avsnitt Støy - støyskjerming:

Støyskjerm etableres innenfor eiendommene 103/153, 103/1617 og 103/793. Eiere av
utbyggingsområdet B1 og B4 har fremtidig ansvar for vedlikehold av støyskjermen.

064/16: 97/46 ØRJAN SLETTEN/VERONIKA HJEMGAM - ANKE TIL
PLANUTVALGET - AVSLAG PÅ FRAVIKELSE AV AVSTANDER TIL
DYRKET MARK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

I medhold av PLB § 19-2 opprettholdes vedtaket i sak 166/16, datert 28.01.2016, der det
dispenseres fra arealplanens bestemmelse i § 3.6 for plassering av bolighuset inntil 12 m
fra grense mot nord, og opprettholde kravet om 15 m fra grense mot vest.

PLUT-064/16 VEDTAK-  10.05.2016



Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
I medhold av PLB § 19-2 opprettholdes vedtaket i sak 166/16, datert 28.01.2016, der
det dispenseres fra arealplanens bestemmelse i § 3.6 for plassering av bolighuset inntil
12 m fra grense mot nord, og opprettholde kravet om 15 m fra grense mot vest.





FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/6982
Arkiv sakID.: 16/1505 Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:
Sak nr.: 066/16 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 02.06.2016

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DPLU. 229/16: 64/2 - BODIL  ANGELSEN - REKVISISJON AV
OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM FRADELING AV TOMTER

VEDTAK :

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse
til omsøkte fradeling av hytte/fritidstomt på ca 1,5 dekar til bebygd fritidshus, og 2
tomter på ca 1 dekar hver til fritidsformål fra gnr 64/2.
Tillatelsen gis på vilkår at eiendommen 64/4 sammenføyes med resterende av 64/2.
Det er en forutsetning for vedtaket at det blir tinglyst adkomst for de omsøkte tomtene fra
Kosmoveien over 64/3 og 64/4 og inntil tomtegrensen.

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte hytte/fritidstomt på ca 1,5
dekar til bebygd fritidshus og 2 hytte/fritidstomter på ca 1 dekar hver fra 64/2.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av
hytte/fritidstomt på ca 1,5 dekar til bebygd fritidshus og 2 hytte/fritidstomter på ca 1
dekar hver fra 64/2.

DPLU. 273/16: 104/58 - RITA MOSTI - REKVISISJON AV
OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT FOR
EKSISTERENDE BOLIG

VEDTAK :

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse
til omsøkte fradeling av boligtomt på ca 2 dekar til bebygd bolighus fra gnr 104/58 og
104/381.



Tillatelsen gis på vilkår at tomtegrensen ikke må komme i berøring av vernesonen mot
Liosen.
Det er en forutsetning for vedtaket at det blir tinglyst adkomst for den omsøkte tomten fra
Skogholtveien over 104/58 og inntil tomtegrensen.

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte boligtomt på ca 2 dekar til
bebygd bolighus.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av
boligtomt på 2 dekar til bebygd bolighus.

DPLU. 274/16: 62/113- INA KOSMO OG MATS LØKÅS - SØKNAD OM
ANSVARSRETT SOM SELVBYGGER, OG ENDRET PLASSERING AV BOLIG I
FORBINDELSE MED OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE I LAKSELVVEIEN
4, VALNESFJORD

VEDTAK :

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for Mats Løkås godkjennes, jfr. SAK 10 § 6-8.

Endret situasjonsplan med ny plassering av enebolig godkjennes, jfr. plan-og
bygningslovens § 29-4.

Det vises for øvrig til igangsettingstillatelse gitt 09.03.2016 i sak 235/16.

DPLU. 275/16: SKOGNESVEIEN - SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE/TILSKUDD
TIL BYGGING AV SKOGSVEI

VEDTAK :

Det vises til saksutredningen og gis tilsagn om kommunalt tilskudd på kr. 30 000,- til
Skognesveien i Lakså. Siden det er andre veiprosjekter i kommune som også har søkt om
midler og som er igangsatt kan det ikke gis full dekning til Skognesveien. De kommunale
tilskuddene tildeles årlig og det kan søkes om de resterende tilskuddene til neste år.
Tilsagnet gis med den betingelse at offentlig tilskudd til veianlegget til sammen ikke skal
overskride 80% av kostnadene ekskl. mva. (når søker er mva-registrert). Tilsagnet gjelder
kun for år 2016.

Før kommunalt tilskudd utbetales, skal det bygde veianlegg eller deler av dette med
tilhørende byggeregnskap være kontrollert og godkjent i veiklasse 7 av skogbrukssjefen.
Skogbrukssjefen har vært og befart og godkjent veianlegget og tilhøende byggeregnskap.

Tilsagnet belastes kommunenes budsjett post 1470 5850 3257 med kr. 15 000,- og
budsjettpost 1476 5850 3257 med kr. 15 000,-



DPLU. 276/16: 83/126 - EIRIK PAULSEN - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN,
RIVING AV BRANNSKADET ENEBOLIG, BRA 136 M2, BYGN.NR.188886825, I
SALTDALSVEIEN 44, FAUSKE

VEDTAK :

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 e meddeles tillatelse til riving av enebolig i
Saltdalsveien 44, Fauske gnr.83 bnr.126 som omsøkt.

Følgende firma har erklært ansvarsrett: AF Decom AS.

Sluttrapport for levering av rivingsavfall må innsendes når rivingsarbeidet er ferdig.

DPLU. 278/16: 119/1, FNR. 240 - STATSKOG - REKVISISJON AV
OPPMÅLINGSFORRETNING- SØKNAD OM FRADELING AV TOMT VED
SØRENDEN AV KJELVATN

VEDTAK :

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 19-2 dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.1 a) for fradeling av omsøkte tomt på 1
dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/240.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av
tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/240 i sørenden av
Kjelvatn i Sulitjelma.

DPLU. 279/16: 119/1, FNR. 9607 - STATSKOG - REKVISISJON AV
OPPMÅLINGSFORRETNING-SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR
EKSISTERENDE HYTTE PÅ TJALANESODDEN

VEDTAK :

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 19-2 dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.1 a) for fradeling av omsøkte tomt på 1
dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/9607.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av
tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/9607 på Tjalanesodden
ved Kjelvatn i Sulitjelma.



DPLU. 281/16: OPPSIGELSE AV ABONNEMENT FOR VANN

VEDTAK :

I h.h. til Forskrift for vann- og avløpsgebyrer 2016, kan abonnenten få fritak for
årsgebyrene under forutsetning av stoppekranen plomberes av godkjent rørlegger.
Vannmåler demonteres og innleveres kommunens verksted.  Når avstenging er skjedd og
kommunen har mottatt skriftlig dokumentasjon fra rørlegger på at arbeidet er utført, vil
kommunen kunne frafalle kravet på vanngebyret f.o.m. påfølgende termin.
Dersom bygningen ikke har stoppekran, må denne monteres før det gis fritak for
årsgebyrene.

Kostnadene dekkes av abonnenten.

Hvis driftsbygningen tas i bruk igjen, skal Fauske kommune kontaktes for å fjerne
plomberingen.  Hvis plomberingen er brutt, vil gebyret bli etter fakturert fra den dagen
fritaket ble gitt.

DPLU. 282/16: 119/1, FNR. 9303 OG 9302 - STATSKOG - KRAV OM
MATRIKULERING-SØKNAD OM PUNKFESTE FOR EKSISTEREND HYTTE OG
NAUST VED KJELVATNET I SULIS

VEDTAK :

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1, tillatelse til omsøkte punktfeste for eksisterende hytte med parsellnr. 9302 og
eksisterende naust med parsellnr. 9303 på gnr. 119/1 ved Kjeldvatnet.

DPLU. 283/16: 102/684 - DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK,
OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO PLAN MED HYBELLEILIGHET,
HOVEDLEILIGHET BRA 139,3 M2, BILEILIGHET BRA 45,3 M2, TOT.BRA 184,6 M2,
GREPLYNGVEIEN 18, FAUSKE

VEDTAK :

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av
enebolig med hybelleilighet i Greplyngveien 18, Fauske gnr.102 bnr.684 som omsøkt.

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Dahl-Bygg AS og Dahl Maskin AS.

Erklæring om ansvarsrett fra rør-firma og ansvarlig kontrollerende samt oppdatert
gjennomføringsplan må innsendes.



DPLU. 284/16: 119/1, FNR. 158 - STATSKOG - REKVISISJON AV
OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR
EKSISTERENDE HYTTE I SÅKIDALEN

VEDTAK :

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 19-2 dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.1 a) for fradeling av omsøkte tomt på 1
dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/158.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av
tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/158 i Såkidalen i
Sulitjelma

DPLU. 288/16: 102/743 - REMI SLETTMYR - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT
TRINN, OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO PLAN, BRA 148 M2, BYA 110 M2 OG
FRITTLIGGENDE GARASJE BRA 61,5 M2, BYA 50 M2, PÅ TOMT I
TYTTEBÆRVEIEN 1, FAUSKE

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av
enebolig og garasje i Tyttebærveien 1, Fauske, gnr. 102 bnr. 743 som omsøkt.

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Mesterbygg Fauske AS og Fauske Rør AS.

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Remi Slettmyr godkjennes jfr. SAK 10 § 6-8.

Erklæring om ansvarsrett fra firma som skal utføre uavhengig kontroll må innsendes så
snart firma er bestemt.

DPLU. 289/16: PRODUKSJONSTILSKUDD JANUAR 2016 - VURDERING AV
AVKORTING - SNORRE FORSBAKK

VEDTAK :

Med henvisning til saksutredningen og i medhold av Forskrift om produksjonstilskudd
§§11 og 12, er det vurdert ikke å være grunnlag for å foreta avkorting av
produksjonstilskudd for søknadsomgangen pr. 01.01.2016 for foretaket Snorre Forsbakk.

DPLU. 290/16: PRODUKSJONSTILSKUDD JANUAR 2016 - VURDERING AV
AVKORTING - ARNE SOLVANG

VEDTAK :



Med henvisning til saksutredningen og i medhold av Forskrift om produksjonstilskudd §§
11 og 12, er det vurdert ikke å være grunnlag for å foreta avkorting av
produksjonstilskudd for søknadsomgangen pr. 01.01.2016 for foretaket Arne Solvang.

DPLU. 291/16: 84/2 - OLE INGVALD BOTTEN M.FL. - REKVISISJON AV
OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM FRADELING AV GRUNNEIENDOMER

VEDTAK :

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse
til omsøkte fradeling av nedenfor stående tomter fra gnr 84/2 Leivset øvre.

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for omsøkte fradeling av nedenfor stående tomter.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av
nedenfor stående tomter.

 Eksiterende bolighus fradeles med tomt ca 1,4 da.
 Hyttetomt Småvatnan(Heimevernshytta) fradeles med tomt inntil 1000m .2

 Hyttetomt Gyltskjer fradeles tomt på ca 8,9 da.
 Hyttetomt Tussvika (A Krane) Saltdalsveien 89 fradeles tomt inntil 1000m .2

 Hyttetomt Tussvika (B) Saltdalsveien 91 fradeles tomt inntil 1000m2

 Hyttetomt Tussvika (C) Gnr 84/2/3, Saltdalsveien 5 fradeles tomt inntil 1000m .2

 Hyttetomt Tussvika (D) Gnr 84/2/2 Saltdalsveien 3 fradeles tomt inntil 1000m .2

 Hyttetomt Tussvika (E) Gnr 84/2/4 Saltdalsveien 1 fradeles tomt inntil 1000m .2

 Nausttomt til eksisterende naust i Tussvika fradeles med inntil 200m .2

 To nausttomter som skal ligge på hver side av eksisterende naust med inntil
200m for hver av naustene.2

Tillatelsen gis på vilkår at salget av eiendommen 84/2 Leivset øvre skjer samtidig som
fradelingene.
Det er en forutsetning for vedtaket at det blir tinglyst adkomst for de tomtene/naustene
som trenger det, dette avklares i forbindelse med oppmåling.

INNSTILLING :

Delegerte saker tas til orientering.
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HELSETUNET 1 OG 2 - TILGJENGELIGHET INNGANGSPARTI

Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede (FUN) var på befaring 2. mai
2016 og har følgende merknader:

Helsetunet 2:
 Kant i inngangsparti
 Rullstolrampe i konflikt med parkering for hjemmetjenesten

Helsetunet 1:
 Kant – overgang fra asfalt/bostein
 Kant – inngangsparti brostein/marmordekke

FUN ber Fauske Eiendom KF utbedre forholdene.

Med hilsen

Janne Hatlebrekke
utvalgsleder

Kopi til:
Helse- og omsorgsutvalget
Ordfører
Plan- og utviklingsutvalget
Rådmann
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FAUSKE RÅDHUS OG KINO - IKKE UNIVERSELT UTFORMET OG
MANGLENDE TILGJENGELIGHET

Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede (FUN) var på befaring 2. mai
2016 på Fauske rådhus og kino.

Da vi vi nå forstått at det ikke vil bli store endringer av/i bygget, så FUN seg forpliktet til å ta
en gjennomgang av Fauske rådhus med tanke på universell utforming.

Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for
enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning
er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle.

Bygget er per definisjon ikke universelt utformet. I vår befaring så vi på dagens
tilgjengelighet. Vi har her noen merknader, som ikke er utfyllende:

Fauske kino:
 Trappeheis i hovedinngang rådhus – for liten og omstendelig å bruke
 Dørstokk fra trapp og inn i foajeen
 Heis i foajeen er for liten innvendig
 Mangler HC-toalett
 Nødutgangen som brukes som HC-inngang må forbedres/tilpasses og gjøres

tilgjengelig
 Ikke god løsning med heis gjennom rådhuset for tilgang til kinoen

Fauske rådhus:
 Ugunstig med boligkontor i 2. etasje, ettersom tilgjengeligheten til Fauske rådhus er

svært mangelfull

Vi gjør oppmerksom på at det kan oppleves uverdig og diskriminerende for mennesker med
nedsatt funksjonsevne å måtte benytte for eksempel andre innganger enn andre.



Side 2 of 2

Fauske Eiendom KF må gjennomgå hele bygget med tanke på universell utforming. Mindre
utbedringer av dagens løsninger vil ikke tilfredsstille gjeldende krav om universell utforming.
Vi viser til plan- og bygningslovens bestemmelser.

Med hilsen

Janne Hatlebrekke
utvalgsleder

Kopi til:
Oppvekst- og kulturutvalget
Ordfører
Plan- og utviklingsutvalget
Rådmann
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Sammendrag:

2. gangs behandling

Statens vegvesen Region nord har i samarbeid med Fauske kommune laget forslag til
reguleringsplan for ny E6 Finneidstraumen bru med tilstøtende veger. Dagens bru skal fjernes
når ny bru og veg er ferdigbygget.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny bru over Finneidstraumen som
erstatning for dagens bru som har dårlig standard.

Reguleringen omfatter også arealer til nødvendig omlegging/justering av traséen for E6 på begge sider av
straumen, arealer til gang- og sykkelveg/fortau og midlertidige anleggs- og riggområder samt deponi for
inntil ca. 50 000 m3 steinmasser. Det etableres også et friluftsområde med tursti samt tilhørende adkomst
og parkeringsplass på utfylt areal på sørsiden av Finneidstraumen.

Saksopplysninger:

Beslutning om å utarbeide planen, samt legge den ut til offentlig ettersyn, er gjort av Statens
vegvesen som gis adgang til dette etter § 3-7 i plan- og bygningsloven.

Planen behandles etter Plan- og bygningsloven § 12-10 og Statens vegvesen fungerer altså som
saksbehandler ved 1. gangs behandling (offentlig ettersyn). 2. gangs behandling gjøres av
kommunen i planutvalget og videre i kommunestyret.

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 annonsert i
Saltenposten den 17.01.15 og Avisa Nordland 20.01.15.



Reguleringsplanen for Finneid næringsområde og reguleringsplan for Skysselvika næringsområde vil bli
berørt av planleggingen.

Reguleringsplan for Skysselvika næringsområde, vedtatt 28.05.99, vil av forliggende planforslag
bli delvis endret. Dette innebærer bl.a.:

- Flytting av adkomst til Strømøyrveien samt endring av tidligere regulert veibane.
- Endring av formål friluftsområde, industri og parkbelte til grønnstruktur, annen veggrunn

– grøntareal og annen veggrunn – teknisk anlegg samt friluftsformål og massedeponi.
- Etablering av turveg med tilhørende parkering.

Reguleringsplanen for Finneid næringsområde, vedtatt 14.05.98, vil av foreliggende planforslag
bli delvis endret. Dette innebærer bl.a.:

- Justering/flytting av E6
- Endring av formål fra parkbelte til annen veggrunn – teknisk anlegg
- Justering av innkjørsel til Finneidkaiveien.

Som foreliggende plankart viser er deler av områdene for reguleringsplanene Skysselvika
næringsområde og Finneid næringsområde avsatt til Anlegg- og riggområde i byggeperioden.

Spørsmålet om utarbeidelse av konsekvensutredning, i henhold til forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter Plan- og bygningsloven (2015), ble drøftet i
oppstartsmøtet. Kommunen har avgjort at foreliggende planforslag ikke skal behandles etter
forskrift om konsekvensutredning.

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 08.03.16 - 19.04.16.
Her kunne offentlige instanser, berørte parter og andre interesserte komme med uttalelser. Flere
offentlige høringsinstanser har innsigelsesrett.

Det har i løpet av høringsperioden kommet inn 11 merknader til planforslaget. Disse er fra
Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, Sametinget, Fylkesmannen i Nordland, Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE), Jernbaneverket, Kystverket, Direktoratet for
mineralforvaltning, Finneid Sveis AS, Jack Lundli Stemland, Jan Tore Sletten, Gøran og Janne
Håkonsen.

Saksbehandlers vurdering:

Det er utarbeidet et eget merknadshefte av Statens vegvesen (vedlegg) med oppsummering av
alle innkomne uttalelser og Statens vegvesen sine kommentarer til disse.

Det vises til vedlagt planbeskrivelse og merknadshefte. Vurderinger gjort av Statens vegvesen
tas til etterretning og Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til disse.

Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru
vedtas.



RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, godkjenner
Fauske kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for E6 Finneidstraumen
bru.

Geir Mikkelsen
rådmann
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SAMMENDRAG
Statens vegvesen Region nord har i samarbeid med
Fauske kommune laget forslag til reguleringsplan for ny
E6 Finneidstraumen bru med tilstøtende veger. Dagens
bru skal fjernes når ny bru og veg er ferdigbygget.

Dagens bru på E6 over Finneidstraumen er smal og har
høydebegrensninger. Større kjøretøy har problemer med
å møtes. Dette fører tidvis til stopp i trafikken, og brua er
en flaskehals på E6. Fotgjengere og syklister som skal
over brua må i dag bruke et smalt fortau som ikke kan
brøytes.

For å bedre de trafikale forholdene, foreslås det ny bru
på vestsiden av dagens bru, og med tilhørende
justeringer av vegen på begge sider av straumen.
Planforslaget omfatter ca. 950 meter ny E6, inkludert
strekningen over brua.

På nordsiden av straumen forskyves vegen litt mot vest,
men uten at landskapet eller tilgrensende eiendommer
påvirkes i særlig grad. Kommunal veg som krysser under
brua opprettholdes.

Sør for straumen innebærer planen en ganske
omfattende endring i landskapet. Vegen forskyves mot
vest og senkes i terrenget. Dette skal gi bedre
trafikksikkerhet og bedre kjørekomfort. Terrenget på
vestsiden av vegen åpnes opp, ved at fjellknausen
fjernes.

Vest for E6 settes det av et område til deponering av
overskuddsmasser fra anlegget. Deponiet avgrenses mot
vegen med en slak skråning og revegeteres.

Det fylles også opp en slak skråning mot fjellskjæringen
øst for vegen, slik at området vil oppleves som mer åpent
enn i dagens situasjon.

Krysset til den kommunale vegen til Skysselvika
næringsområde foreslås flyttet ca. 50 m sørover. Dette
for å unngå at breddeutvidelsen av vegen i forbindelse
med kanalisering av krysset også skal omfatte brua.

Finneidstraumen brukes blant annet til rekreasjon. Det er
derfor foreslått en tursti ned til området sør for
straumen og videreført under jernbanebrua.

Figur 1: Foreslått reguleringsplan

Figur 2: Dagens situasjon, ortofoto
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1 INNLEDNING
Forslag til detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru er utarbeidet av Statens vegvesen i
samarbeid med Fauske kommune, og med hjemmel i Plan og bygningslovens § 3-7. Statens
vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk
vedtak.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny bru over Finneidstraumen
som erstatning for dagens bru som har dårlig standard.

Reguleringen omfatter også arealer til nødvendig omlegging/justering av traséen for E6 på
begge sider av straumen, arealer til gang- og sykkelveg/fortau og midlertidige anleggs- og
riggområder samt deponi for inntil ca. 50 000 m3 steinmasser. Det etableres også et
friluftsområde med tursti samt tilhørende adkomst og parkeringsplass på utfylt areal på
sørsiden av Finneidstraumen.

Reguleringsplan for Finneid næringsområde og reguleringsplan for Skysselvika
næringsområde vil bli berørt av planleggingen.

De planlagte tiltakene er av kommunen vurdert til ikke å utløse krav om
konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning.

Høring og medvirkning
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i
Saltenposten den 17.01.2015 og Avisa Nordland 20.01.2015.

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt
grunneiere og andre berørte.

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 08.03- 19.04.2016 på
følgende steder:
• Fauske kommune, servicetorget, rådhuset, Torggata 21, 8200 Fauske
• Internett: www.fauske.kommune.no
• Statens vegvesen, Region nord, Regionvegkontoret, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø
• Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter/

Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i Avisa Nordland og Saltenposten. Grunneiere og
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring
til offentlige instanser.

Statens vegvesen har laget en oppsummering av innkomne merknader, og foretatt noen
mindre justeringer og oppdateringer av planforslaget.

Planforslaget sendes nå til kommunen til politisk behandling og endelig vedtak.

Planforslaget består nå av følgende deler:
• Planbeskrivelse med ROS- analyse datert 24.05.2016
• Reguleringsbestemmelser datert 07.03.2016. Dato for siste revisjon: 10.05.2016.
• Reguleringskart i A0 og A3- format datert 11.05.2016. Sist revidert 11.05.2016
• Illustrasjonshefte i A3- format datert 02.05.2016
• Merknadshefte i A4-format datert 02.05.2016
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Kommunens endelige vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i
hht. Plan- og bygningslovens § 12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til
Fylkesmannen. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen.

Kontaktperson i Fauske kommune: Jan Ivar Karlsen, tlf. 75 60 40 69.
e-post: jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no
Kontaktperson i Statens vegvesen: Roar Andersen, tlf. 75 55 27 95.
e-post: roar.andersen@vegvesen.no
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2 HVA ER EN DETALJREGULERING
En detaljreguleringsplan er et detaljert plankart med tilhørende planbestemmelser og
planbeskrivelse.

Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en
detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen
skal utnyttes eller vernes.

En vedtatt detaljreguleringsplan sikrer formelt grunnlag for gjennomføring av tiltak og
utbygging, og gjør det mulig å erverve grunn og rettigheter.

En detaljreguleringsprosess følger et fast løp, der det sikres medvirkningsmulighet fra
publikum (se figur 3). Basert på innspill som kommer fram i prosessen kan en plan
bearbeides, før den behandles og vedtas politisk.
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Figur 3: Saksgang i en detaljreguleringsprosess
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3 BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET

3.1 Planområdet
Planområdet ligger ved Finneidstraumen, Finneid i Fauske kommune, innerst i
Skjerstadfjorden, ca. 3 km fra Fauske sentrum. Finneid var tidligere utskipningssted for
malmen fra Sulitjelma. Den første tiden ble malmen fraktet med båt den siste strekningen
ned til Finneid. Seinere overtok Sulitjelmabanen denne virksomheten. Sulitjelmabanen er nå
erstattet med veg. E6 og Nordlandsbanen går gjennom stedet.

Planområdet bærer stort preg av menneskelig inngrep fra industriområde og veg. Området
har fullstendig endret utseende på grunn av de store grusuttakene på begge sider av
straumen. Grusuttakene på nordsiden av straumen er for lengst avsluttet, på sørsiden vil
uttaket fortsette enda noen år.

Et fint skogsareal finnes på østsiden av E6 sør for brua.

Detaljreguleringen omfatter en ca. 850 m lang strekning av E6 på begge sider av
Finneidstraumen.

Figur 4: Planområdet

Figur 5: Gammelt bilde som viser området på nordsiden av straumen før grusuttak. Foto: Widerøe AS
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Figur 6: Planens begrensning
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3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for E6 Finneidstraumen
bru?
Eksisterende bru over Finneidstraumen ble bygget i 1944 og er en flaskehals på E6. Brua er
smal, med ca. 4,5 m kjørebanebredde. Brua har begrensninger også i høyden. På brua finnes
gangbane på ca. 1 m bredde.

Den smale vegbanen gjør det vanskelig for trafikk å møtes, spesielt når større kjøretøy er
involvert. Den smale gangbanen er vanskelig å vedlikeholde tilfredsstillende under
vinterforhold. Bredden gjør det også vanskelig for syklister, personer med barnevogn og
lignende å møtes.

Det vurderes derfor som nødvendig å bygge ny bru over Finneidstraumen. Samtidig ønskes
tilstøtende veg utbedret.

Figur 7: Eksisterende E6 Finneidstraumen bru. Jernbanebrua til venstre

3.3 Målsettinger for planforslaget
Effektmålet for prosjektet er å fjerne dagens flaskehals på E6. Det vil si å fjerne
høydebegrensningen på brua og å få en bredde på veg og fortau som tilfredsstiller dagens
krav. Dette vil lette gjennomføringen av drift og vedlikehold, og gi tryggere og bedre
trafikkflyt for alle trafikanter.

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
De planlagte tiltakene er av Fauske kommune og Statens vegvesen vurdert til ikke å utløse
krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning.

11



Planbeskrivelse - Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

3.5 Rammer og premisser for planarbeidet
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
I hht. Plan- og bygningsloven blir det hvert fjerde år utarbeidet nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging. Siste revisjon av forventningene er fra 2015.

De nasjonale forventningene påpeker blant annet behovet for utvikling av et moderne og
framtidsrettet transportsystem som gir raskere, sikrere og mer miljøvennlig trafikkavvikling.

Det forventes også at naturmangfold, landskap og friluftslivsmuligheter ivaretas gjennom
regional og kommunal planlegging.

Forventningene er ikke bestemmende, men retningsgivende og skal legges til grunn ved
utarbeidelse av planer i kommuner og fylker.

Planforslaget er utarbeidet for å sikre bedre framkommelighet og trafikksikkerhet på denne
delen av E6. Planforslaget er av en slik art og har en slik beliggenhet at det ikke skapes noen
større konflikter i forhold til de nevnte forventninger knyttet til naturmangfold, landskap og
friluftsliv.

Nasjonal transportplan
Prosjektet er ikke prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP), men har fått midler gjennom
ekstra bevilgning til utbedringer av flaskehalser i Nord- Norge.  Midlene skal kompensere for
bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift i Nord-Norge. Etter dialog med næringslivet ble
Finneidstraumen bru prioritert for bevilgning for årene 2015 og 2016.

Planstatus for området
• Kommuneplanens arealdel. Viser utbedring av E6 etter dagens korridor.
• Reguleringsplan for Finneid næringsområde (1997003). Vedtatt 14.05.1998. Planen

viser ny bru over Finneidstraumen, men med mindre omlegging/justering av E6 enn
det som foreslås nå.

• Reguleringsplan for Skysselvika næringsområde (1997004). Vedtatt 28.05.1999.
Planen viser ny bru over Finneidstraumen, men med mindre omlegging/justering av
E6 enn det som foreslås nå.
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Figur 8: Utsnitt fra gjeldende reguleringsplaner som berøres av tiltaket

Andre rammer og føringer
Arbeidene i forbindelse med ny bru må ikke føre til endrede strømningsforhold i
Finneidstraumen. Salten kraftsamband AS opplyser at dagens tverrsnitt er nødvendig for å
avlede store flommer i oppstrøms vassdrag. Økt flomvannstand i Øvrevatnet utover dagens
situasjon kan medføre redusert produksjon og eventuell stans av Sjønstå kraftverk.
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4 BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD I PLANOMRÅDET
4.1 Beliggenhet

Planområdet ligger på begge sider av Finneidstraumen, Finneid i Fauske kommune. Området
er sterkt preget av menneskelig inngrep som grustak, industriområde, kai, jernbane og veg.

4.2 Dagens arealbruk

På sørsiden av Finneidstraumen ligger Skysselvika næringsområde som bl.a. består av et stort
massetak (grus) i tillegg til en rekke andre bedrifter. Området ligger på et nivå opptil 25 – 30
m lavere enn E6. Mellom næringsområdet og E6 er det regulert inn et parkbelte. Nær
straumen er det inntil E6 regulert et mindre næringsområde, men dette er ikke tatt i bruk.
Inntil straumen ligger et friluftsområde.

Området inneholder også enkelte historiske bygninger og rester fra Sulitjelmabanen som ble
nedlagt i 1972. Rester av kaier stammer fra perioden før Sulitjelmabanen da malmen ble
fraktet med lekter til Finneid.

Det finnes kun et bolighus nært vegen, helt sør i planområdet.

Jernbanen går i tunnel gjennom Straumnakken. Fra tunnelens nordre påhugg til brua over
Finneidstraumen er det ca. 80 m. Jernbanen går deretter i dagen langs østsiden av E6 videre
nordover gjennom planområdet.

På nordsiden av Finneidstraumen preges arealbruken av næringsområder på begge sider av
E6.

Figur 9: Hovedtrekk i dagens arealbruk
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Figur 10: Oversikt Finneidstraumen

Figur 11: Oversikt mot nord i planområdet

Figur 12: Oversikt mot sør i planområdet
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Figur 13: Oversikt mot sør i planområdet, grustaket

4.3 Trafikkforhold
Brua over Finneidstraumen er en flaskehals på E6. Trafikken lider på grunn av begrensingene
både i bredde og høyde. Trafikken er regulert slik at sørgående trafikk har vikeplikt for
møtende trafikk over brua. Det er bygget en lomme på nordsiden av brua for ventende
trafikk. Dagens fartsgrense på planstrekningen er 60 km/t.

Næringsområdene på vestsiden av E6 har adkomst til vegen via to ikke-kanaliserte kryss.
Områdene på østsiden av veg og jernbane har hovedatkomst utenfor planområdet, men kan
også nås via kryss på vestsiden og veg under brua på nordsiden av straumen. Det er stor
trafikk av tunge kjøretøy i kryssene.

Årsdøgntrafikken er på ca. 3500 kjøretøy, andelen lange kjøretøy er 10 %.

Det er gang- og sykkelveg på hele planstrekningen. Over brua er det kun en gangbane med
bredde på ca. 1 m. Ellers er bredden på mellom 2,5 og 3 meter. Den høye skjæringen mot
gang- og sykkelvegen på sørsiden av straumen er usikret.

I 10-årsperioden 2005 – 2014 har det skjedd 1 politirapportert trafikkulykke på
planstrekningen. Det er en dødsulykke (møteulykke) som skjedde like sør for brua.

Fra jernbanetunnelen sør for straumen løper vegen og jernbanen tett inntil hverandre
nordover gjennom planområdet. Jernbanen kan krysses på nordsiden av straumen via
kommunal veg under jernbane- og vegbru.

4.4 Teknisk infrastruktur
Planområdet preges av næringsvirksomhet. Her ligger flere ulike bedrifter, forretninger,
veger, jernbane, bruer og kaier. I dagens bru er det opphengt diverse kabler og ledninger,
bl.a. kommunal vannledning. Høyspent kabel finns i bakken på nordsiden av straumen. Det
finnes også flere luftspenn i området, bl.a. høgspent som krysser over veg/jernbane like sør
for kryss til Skysselvika.
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4.5 Landskapsbilde

Klassifisering av landskap –landskapsregioner
Norsk Institutt for Bioøkonomi – NIBIO (inntil 01.07.2015 Institutt for Skog og Landskap) har
utarbeidet et nasjonalt klassifiseringssystem for landskap. Dette kan kort beskrives slik:
Landet er inndelt i 45 landskapsregioner. Disse er igjen inndelt i 444 underregioner.
Underregionene er så igjen inndelt i landskapsområder. I Nordland fylke er både
landskapsregioner og underregioner definert, men kun landskapsregionene er beskrevet.
Underregionene er lokalgeografiske områder på kommunenivå.

Landskapsregionene beskrives i forhold til følgende karakteristika:
• Landskapets hovedform
• Landskapets småformer
• Hav og vassdrag
• Vegetasjon
• Jordbruksmark
• Bebyggelse og tekniske anlegg
• Landskapskarakter

Det aktuelle tiltaket ligger i følgende landskapsregion:
• 32 Fjordbygdene i Nordland og Troms

Regionen består av 23 underregioner. Tiltaksområdet ligger i underregion 32.5
Skjerstadfjorden.

Nedenfor følger et kort utdrag av beskrivelse av den aktuelle landskapsregionen, beskrevet i
Puschmann - Nasjonalt referansesystem for landskap (2005). Det er bare tatt med tekst som
er relevant for det aktuelle området (underregion 32.5):

Landskapets hovedform
Det er fjordtrauet som hovedform, samt kulturpreget som binder regionen sammen. Mest
utbredt er paleiske fjellformer med høye, og rolig avrundete fjellmassiv. Det relative relieffet
er ofte stort, og hellingen på skråningene varierer fra slake åsflater til stupbratte fjellsider.
Regionen har betydelige innslag av mer rolige landformer, som større åser, ulike typer hei og
vidde og mindre daldrag. Disse har ofte de ulike fjellformasjonene som ruvende kulisser i
bakgrunn. Av størst betydning for kulturpåvirkningen er likevel den smale strandflata, som
svært ofte ligger som en smal brem mellom sjøen og de øvrig nevnte hovedformene.

Landskapets småformer
Fjordlandskapet er påvirket av strandflatene, som ofte er løsmasserike med til dels tykke
morene- og strandavsetninger. Fjordbotnene forbindes ofte via lave eid og dalganger. Her er
løsmassene næringsrike, gjerne av skifermorener som havet har vasket og omdannet til
strandavsetninger. Generelt har regionen mye godt jordsmonn.

Fjord og vassdrag
Fram til Ofoten er regionen karakterisert av til dels korte fjorder med middels til stort relieff.
Her fins også enkelte lengre fjordløp, bl.a. Skjerstadfjorden. I fjordmunningene er løpene
gjerne brede og forgrenet, mens lenger inne er fjordarmene ofte smale og med godt innsyn til
motsatt bredde. Regionens vassdrag er ofte korte og fjordene mangler gjerne de (store/høye)
fossefallene som bl.a. kjennetegner Vestlandsfjordene. Regionens fjordlandskap spenner over
fem breddegrader; fra Velfjorden sør i Nordland til Altafjorden i Vest-Finnmark. Et
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karaktertrekk for regionens fjorder er at ytre deler skjermes bak en lunende krans av større
halvøyer og øyer. Ut mot fjordmunningen har derfor de fleste fjorder et forgrenet og vidt løp.
Lenger inn samles disse i et ofte buktende hovedløp, og som i varierende lengde trenger inn i
landet. De omkransende landformene til disse lengste fjordene veksler fra mer rolige avrunda
ås- eller lavfjellsformasjoner, f.eks. 32.5 Skjerstadfjorden, til mer alpint ville og opprevne
tindepreg.

Figur 14: Utsnitt av kart utarbeidet av NIBIO over landskapsregioner i Norge. Tiltaket ligger i
landskapsregion 32: Fjordbygdene i Nordland og Troms. Pilen viser hvor tiltaksområdet ligger

Metode
Med utgangspunkt i egne befaringer med registreringer, fotos, ortofoto og
bonitets/markslagkart er det nedenfor utarbeidet en kortfattet beskrivelse av
landskapsbildet i og ved tiltaksområdet som det skal utarbeides reguleringsplan for.

På bakgrunn av landskapsbeskrivelsen er området gitt en verdivurdering hvor metodikk som
er anbefalt i Statens vegvesens håndbok V712 er lagt til grunn.

Beskrivelse av dagens landskapsbilde
Tiltaksområdet for denne reguleringsplanen er i hovedsak et eide, Finneidet, som ligger
mellom Nedrevatnet (Nervatnet) og Fauskevika i Skjerstadfjorden. Nedrevatnet ligger på
havnivå, og er således en poll som er forbundet med sjøen gjennom den 250 meter lange
Finneidstraumen. I nordvest ligger tettstedet Finneid.

Sør for Finneidstraumen finner vi en markant terrengrygg med fast fjell i øst. Denne
terrengryggen heter Straumnakken, og er en viktig og karakteristisk landskapsform i dette
området. Straumnakken er skogkledt med unntak av treløse, isskurte svaberg og en uthugget
kraftgate. Straumnakken er delt av en dyp fjellskjæring for E6, mens Nordlandsbanen går
gjennom den i tunnel. Vestre del av eidet sør for straumen består av mektige
løsmasseavsetninger med sand og grus. Her ligger det massetak med produksjon av ulike
sand- og gruskvaliteter.

Nord for straumen består eidet kun av løsmasser. Det er her vi finner størstedelen av den
mektige Finneidfjordmorenen, som er/var en tykk randmorene med høgt innhold av sand og
grus. Disse grusforekomstene er blitt utnyttet over lang tid, slik at de opprinnelige
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terrengformene (jfr. figur 3 ovenfor) er blitt senket og planert. Foruten østre del av
Straumnakken og landskapet langs Finneidstraumens sørside, er planområdet (eidet) i dag
sterkt preget av massetak og annen næringsvirksomhet.

På den østre del av eidet nord for Finneidstraumen finner vi ennå et lite kulturmiljø
(lagerbygg og lasteramper) knyttet til omlastingsområdet for den smalsporede
Sulitjelmabanen, som i sine siste år hadde sin endestasjon her fram til nedleggelsen i 1972.

Figur 15: E6 nordover mot skjæringen gjennom Straumnakken. I forgrunnen uberørte isskurte svaberg

Figur 16: Tvillingbruene av stålfagverk for Nordlandsbanen og E6. I bakgrunnnen den skogkledde
Straumnakken med skjæring for E6 i forlengelsen av vegbrua (fra Google)

Figur 17: Foto av gjenværende bygninger og ramper fra Sulitjelmabanens anlegg (fra Google)
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Figur 18: Sørvestre del av Finneidet er i dag preget av industriell produksjon av sand og grus

Figur 19: Sørvest for dagens brukar for E6 ligger en bakevje med store landskapskvaliteter (randsone
med bla. svaberg og frodig lauvblandingsskog)

Vurdering avdagens landskapsbilde
Finneidet med straumen, Straumnakken, isskurte svaberg og skogkledde morenerygger var
opprinnelig et område med store landskapskvaliteter. De menneskeskapte inngrepene
preger imidlertid området sterkt i dag, og i store deler av området er landskapsbildet blitt
sterkt forringet av jernbane, veganlegg, grusuttak og ulike næringsvirksomheter av heller
tvilsom estetisk verdi. Nordre bredd av Finneidstraumen er også fysisk og visuelt sterkt
forringet av rotete fyllinger ut i vannet.

Av positive elementer som er tilført området i nyere tid vil vi peke på «tvillingbruene» over
Finneidstraumen. Disse framstår i dag som et helhetlig teknisk kulturmiljø med estetiske
kvaliteter. Restene av omlastingsstasjonen for Sulitjelmabanen er også å betrakte som et
teknisk kulturmiljø, men anlegget er dels ute av bruk og er dårlig i varetatt.
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De positive landskapskvalitetene i området knytter seg i dag til Straumnakken og søndre
bredd av Finneidstraumen. Med unntak av området ved landkarene for bruene er sistnevnte
en tilnærmet uberørt og verdifull strandsone med store landskapskvaliteter.

Ut fra beskrivelsen og vurderingene av landskapsbildet som er gitt ovenfor, og sett i forhold
til den utbredelsen som denne landskapstypen har i den aktuelle landskapsregionen (32) vil
verdien av landskapsbildet i tiltaksområdet ligge litt under middels.

Sårbarhet
Tiltaksområdets vurderes som sårbart på grunn av følgende forhold:

• Området ligger sterkt visuelt eksponert fra deler av fv. 830 langs Nedrevatnet og fra
store områder omkring Fauskevika, bl.a. Fauske tettsted. Området er også eksponert
fra deler av Finneid og fra parseller av E6.

• Tiltaket vil berøre områder med høy landskapsverdi langs Finneidstraumen og
Straumnakken.

Samlet sett vurderer vi tiltaksområdet til å være middels til stort sårbart i forhold til det
aktuelle tiltaket.

4.6 Nærmiljø/friluftsliv
Fauske kommune har utarbeidet en kommuneplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. Områder
som brukes til ulike formål er lagt inn i kommunens kartverk (www.kart.salten.no).

Straumøyra på sørsiden av brua pekes på som et viktig område for båtliv og fiske. Området
har adkomst via vegen til industriområdet. Mellom vegen og fiskeområdet ligger en tett
lauvskog, og tilretteleggingen for ferdsel gjennom denne er mangelfull.  Mot Fauskevika i vest
ligger en rekke naust, som brukes av fritidsbåteiere i området.

Området langs Straumen øst for E6 og jernbanen er også definert som et område for båtliv
og fisking.

4.7 Naturmangfold
Området er preget av menneskelig inngrep fra industriområde og veg. Sør for broa finnes det
en bjørkeskog, ellers finnes det spredt kratt rundt omkring. Skogen er et fint leveområde for
en rekke småfugl og gnagere. Arten smånesle som står på norsk rødliste for arter som sårbar,
finnes på østsiden av industriområde og vegen. Det er også gjort funn av fjellrundbelg som er
en art av nasjonal forvaltningsinteresse, på industriområdet nord for brua. Arten er en
flerårig plante i erteblomstfamilien og regnes som livskraftig.

Finneidstraumen er en kraftig tidevannsstrøm. Det finnes mye saltvannsfisk rundt slike sterke
strømmer, da det er mye åte for fisken her. Det finnes også laks og sjøørret som tilhører
Sulitjelmavassdraget med Laksåga.

Det finnes en israndavsetning sørvest for brua. Dette er en breelvavsetning som har verdien
viktig.
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4.8 Kulturmiljø
Her ligger også enkelte historiske bygninger og rester etter perioden da Finneid var
utskipningshavn for malmen fra Sulitjelma. Kulturminneforvaltningen v/ Nordland
fylkeskommune og Sametinget har i 2015 foretatt befaringer av planområdet uten at det ble
påvist verneverdige kulturminner.

4.9 Naturressurser
Det her vært/er store naturressurser i form av grusforekomster i området. På nordsiden av
straumen er all grus tatt ut, mens på sørsiden av straumen drives fortsatt et stort grusuttak.

4.10 Grunnforhold
Løsmasse
Geologisk løsmassekart fra NGU viser ‘bart fjell, stedvis tynt dekke’ på sørsiden av straumen
og ‘randmorene’ på nordsiden.

Bergnivå under eksisterende E6 er ikke målt. Det er opplyst at eksisterende landkar på
sørsiden står på berg på ca. kote -0,7. I avstand ca. 50 m sørover fra brua starter bergskjæring
for veg og jernbane. Terrenget på sørsiden av straumen ligger på ca. kote +9 på nivå for
eksisterende veg og med fall mot sjøen i området for landkaret i akse 1. Midlere
terrenghelning er ca. 1:1,5.

På sørsiden av straumen er det grunnere til berg, med delvis berg i dagen i vannkanten ved
profil 550. Bergnivået stiger sørover til dagens bergskjæring for vegen som starter ca. ved
profil 510, med antatt berg i underkant veg i ca. kote +10.

Berg
Berggrunnen i området domineres av en deformert og foliert glimmerholdig sandstein.
Mengde glimmer (muskovitt og biotitt) varierer fra 5 – 40 %, og det kan være tydelige lagvise
skiller mellom disse to ytterpunktene.

Figur 20: Foliasjonen eller lagdelingen vises Figur 21: Sandstein over pennen, glimmerskifer under
tydelig i dagens fjellskjæring

Bergarten er tydelig foliert, det vil si at lagdelingen kommer tydelig fram. Foliasjonen er den
tydeligste og mest dominante strukturen i berget. I tillegg kommer flere 3 – 4 såkalte sprø
strukturer som gjør berget mindre stabilt. Det opptrer også sporadiske strukturer.

4.11 Andre forhold
Det er opplyst at sterk vind kan være et problem. I perioder med sterk østavind og mye snø
på Nervatnet kan det oppstå problemer med fokksnø på E6.
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1 Planlagt arealbruk
Reguleringsformål og løsninger
Det reguleres til:
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (kjøreveg, gang- og sykkelveg/fortau)
• Bebyggelse og anlegg (næringsområde)
• Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift
• Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.

I tillegg reguleres midlertidige anleggs- og riggområder til byggefasen.

Tabell 1: Arealtabell
Formål Areal (daa)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Annen veggrunn – grøntareal 26,7
Annen veggrunn – tekniske anlegg 32,2
Gang- og sykkelveg 3,1
Kjøreveg 16,0
Parkeringsplasser 0,3
Sum areal i denne kategorien 78,3
Grønnstruktur
Grønnstruktur 12,1
Turveg 0,5
Sum areal i denne kategorien 12,6
Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift
Friluftsformål 6,8
Sum areal i denne kategorien 6,8
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Friluftsområde i sjø og vassdrag 3,5
Sum areal i denne kategorien 3,5
Totalt areal, alle kategorier 101,2

Tabell 2: Hensynssonetabell
Hensynssoner Areal (daa)
Sikringssoner
Frisikt 2,0
Sum areal i denne kategorien 2,0
Faresoner
Høyspentanlegg (inkl. høyspentkabler) 2,5
Sum areal i denne kategorien 2,5
Krav om felles planlegging, omforming og fornyelse
Omforming 26,8
Sum areal i denne kategorien 26,8
Totalt areal, alle kategorier 31,2
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5.2 Tekniske forutsetninger
Vegutforming
Årsdøgntrafikken (ÅDT) på strekningen er i dag på ca. 3500 kjøretøy. Tungtrafikkandelen er
på 10 %. Etter forventet trafikkvekst vil ÅDT i 2040 bli 4300 kjøretøy.

Parsellen planlegges etter dimensjoneringsklasse H4, det vil si hovedveg med ÅDT mellom
4000 og 6000 kjøretøy og fartsgrense 80 km/t.

• Samlet vegbredde 10 m. Kjørefeltbredde 3,5 m. Skulderbredde 1 m. Forsterket
midtoppmerking 1 m

• Fartsgrense: 80 km/t
• Minimum horisontalradius: 300 m
• Minimum vertikalradius i høybrekk: 4 400 m
• Minste vertikalradius lavbrekk: 2 100 m
• Dimensjonerende kjøretøy: ST (Semitrailer)
• Største stigningsgrad: 6 %
• Største stigningsgrad i kryss: 5 %

Figur 22: Normalprofil dimensjoneringsklasse H4 (mål i meter)

Tverrprofil
Fjellknausen mellom vegen og næringsarealet fjernes i planforslaget. Den dobbeltsidige
skjæringen forsvinner og området blir åpnet opp mot vest.

Bakgrunnen for det foreslåtte tiltaket er at knausen er til hinder for å få til en hensiktsmessig
vegføring som ivaretar kravene til både sikt og horisontalkurvatur. Det forekommer også
mindre ras og nedfall av stein og is fra fjellknausen mot gang- og sykkelvegen. Denne faren
forsvinner når fjellknausen fjernes.

Skjæringen mot øst avdempes med tilbakefylling av jordmasser, og den nye skråningen
beplantes.

Tverrprofilet nedenfor viser nytt vegtverrsnitt på sør- og nordsiden av ny bru.
Terrengformasjonen i bakgrunnen av øverste snitt er eksisterende fjellknaus.
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Figur 23: Tverrprofil fjellskjæring og jordskjæring/ fylling

Vertikalkurvatur
Vegen senkes noe i terrenget på sørsiden av brua, og får en maksimal stigning på ca. 3,9 %.
På nordsiden bli stigningsforholdene omtrent uendret. Kravet til maksimal stigning for H4-
veg oppfylles på hele strekningen.

Figur 24: Vertikalprofil

Gang- og sykkelveg
Det planlegges gang- og sykkelveg/fortau langs E6 på hele planstrekningen. Gang- og
sykkelvegen får 3 m bredt asfaltdekke, noe som sikrer mulighet for god og effektiv vinterdrift.
Normal avstand mellom gang- og sykkelveg og E6 er 4 m. Over brua blir det en nærføring
med påkjørselssikkert rekkverk mot E6.
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Utforming av ny bru
Den nye brua er planlagt vest for og parallelt med eksisterende bru. Bredden på ny bru er ca.
15 meter hvorav ca. 10 meter brukes til to kjørebaner og 3,5 meter er til gangbane. Brua
spenner 69 meter mellom landkar. Brurekkverk er type H2.

Brua er en samvirkebru med en betongplate opplagt på 2 stk stålbjelker. Begge landkar
pelefundamenteres. Ved det søndre landkaret må det fylles ut i straumen. Det nordre
landkaret utføres med en undergang for eksisterende grusvei.

Den sørlige enden av brua er litt høyere enn den nordlige, slik at brua får en svak helning mot
nord.

Laveste astronomiske tidevann (LAT) under bru er -1,19 mens høyeste (HAT) er +0,91.
Underkant stålbjelker ligger på kote +6,3.

Det er planlagt lysmaster på begge sider av bru. Vegvesenets kabler legges inne i stålbjelker,
mens eksterne aktører kan henge infrastruktur under bruplate utenfor stålkasser. På
vestsiden bl.a. en vannledning Ø280 og på østsiden kabler for tele/el.

Figur 25: Skissert løsning, ny bru

Avstand til eksisterende jernbanebru
Dagens vegbru ligger tett inntil jernbanebrua, veg- og jernbanebru har felles landkar. Ihht
teknisk regelverk skal minsteavstand mellom spormidt og ny veg/bru være 9 meter +
høydeforskjell mellom ny bru og eksiterende jernbanelinje siden ny veglinje ligger høyere
enn dagens jernbanelinje.

Ny bru ved akse 2 vil ligge i overkant av 1 meter over eksisterende jernbanespor og vil på det
nærmeste ligge ca. 17,7 meter fra spormidt.

Riving av eksisterende bru
Overbygningen på eksisterende bru rives etter at ny vegbru er åpnet. Eksisterende landkar
blir stående da det også benyttes av jernbanebru .

Overbygning
Det vedlagte tegningsheftet beskriver overbygning for veg, fylling, fjellskjæring, jordskjæring
og ved sammenkobling mellom ny og gammel E6. I tillegg er det beskrevet overbygning for
gang- og sykkelvegen og for ny adkomstveg til Skysselvika næringsområde.
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Kryss og avkjørsler
Eksisterende kryss mellom E6 og adkomstveg mot
Skysselvika næringsområde foreslås kanalisert og flyttet
ca. 50 m sørover, fra ca. profilnummer 500 til 450. Ved å
flytte krysset unngår man at breddeutvidelsen i
forbindelse med kanaliseringen også omfatter brua.
Krysset med E6 kanaliseres for å sikre at venstresvingende
trafikk fra E6 ikke påvirkervegkapasiteten, og for å ivareta
trafikksikkerheten.

Eksisterende kryss mellom E6 og Finneidkaivegen (ved ca.
profilnummer 950) berøres ikke av planen. Frisikt mot
både E6 og gang- sykkelvegen er ivaretatt for begge de to
kryssområdene, og det planlegges ingen direkte avkjørsler
fra E6 langs planstrekningen.

Adkomstveger
Detaljreguleringen omfatter planlegging av ny kommunal
veg til Skysselvika næringsområde. Årsaken til dette er at
omlegging av E6 gjør at tidligere planlagt veg i grustaket
kommer for nært inntil ny E6 og dermed må flyttes lenger
unna.

Forskyvningen av krysset og omlegging av adkomstvegen
berører et eksisterende regulert næringsareal. Samtidig
blir det mulig å tilrettelegge avkjørsel fra kommunal veg til
friluftsområde, ny parkeringsplass, hytte og naustområde
på sørsiden av straumen.

Massedeponi
En del av arealet mellom E6 og ny adkomstveg mot Skysselvika reguleres som massedeponi
der sprengstein fra fjerningen av bergknausen og øvrige overskuddsmasser fra
anleggsarbeidet legges. Massedeponiet beregnes til å ha en kapasitet på inntil ca. 50000
kubikkmeter.

Massedeponiet planlegges anlagt fra ca. profil 175 og nordover mot krysset med adkomstveg
mot Skysselvika. Arealet mellom E6 og massedeponiet beplantes og utformes med en slak
helning som gjør at området vest for vegen framstår som åpent.

Skissen viser et tverrsnitt av massedeponi, ny E6 og ny adkomstveg. Skissen gir et bilde av
terrenglinjer ved maksimal og optimal utnyttelse av massedeponiet samt situasjonen etter at
deponiet er fjernet.

Helningen mot E6 skal være på 1:4, mens stigningen fra ny adkomstveg mot øst skal være
maksimalt 1:1,5. Området langs skjæringspunktet mellom sidene avrundes.

Figur 26: Reguleringskart som viser kryss mot
Skysselvika og Finneidkaivegen
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Mot eksisterende fjellskjæring øst for E6 skal oppfyllingen sikres mot utglidning, og maksimal
stigning skal være 1:1,5.

Figur 27: Tverrsnitt av massedeponi, E6 og atkomstveg

Midlertidige rigg-og
driftområder
For å sikre tilstrekkelig areal til å
gjennomføre byggearbeidene,
innreguleres midlertidige arealer til
rigg og drift i planen.

Friområdene under brua på nord-
og sørsiden forutsattes brukt til
dette formålet (lysegrønt område i
utsnitt fra forslag til
reguleringsplan).

Figur 28: Utsnitt fra reguleringskart som viser midlertidige rigg- og
driftsområder
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5.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen
Vegen er planlagt ut fra retningslinjene i Statens vegvesens håndbøker. Vegen får en
horisontal- og vertikalkurvatur som gjør den sikrere og mer oversiktlig.

Figur 29: Vegføring sør for brua med ny regulert adkomstveg mot industriområde

Figur 30: Vegføring nord for brua
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Perspektivbilder fra 3D-framstilling
Ny E6 og bru er modellert tredimensjonalt. De følgende utsnittene fra ulike deler av
planstrekningen gir et inntrykk av hvordan vegen og landskapet vil fremstå etter bygging.

Eksisterende og strukturer er modellert på en enklere måte enn selve vegen og omgivelsene
som påvirkes. Derfor vil blant annet jernbanebrua og bebyggelsen framstå annerledes enn i
virkeligheten.

E6, Profil 0(Vaskermoenkrysset)-550
Planstrekningen starter i eksisterende E6 ved krysset til Vaskermoen. Traséen dreier deretter
mot vest, og skiller lag med dagens veg. Videre nordover mot Finneidstraumen ligger ny veg
helt utenfor dagens veg.

På vestsiden fjernes eksisterende bergknaus. Dette gjør det mulig å rette opp vegen noe, og
samtidig sikre god oversikt på vegstrekningen fram mot nytt kryss mot Skysselvika. Tiltaket
åpner landskapet betydelig på innkjøringen mot Fauske.

Terrenget på begge sider av vegen omformes. På vestsiden av vegen anlegges deponi og på
østsiden avdempes fjellskjæringen med påfylling av masser. Lengst sør i planstrekningen blir
det naturlige svaberget på østsiden av vegen synlig.

På vestsiden av vegen anlegges en fylling med slak helning. Skråningene på begge sider av
vegen beplantes med stedlig vegetasjon. På strekningen senkes vegen noe i landskapet.
Dette gir en slakere helning på vegen ned mot brua og mot det nye krysset mot Skysselvika.

Samlet gir senkningen av vegen og bearbeidelsen av sideterrenget bedre trafikksikkerhet inn
mot krysset og ved utforkjøring.

Figur 31: Ny veg sett fra sør

30



Planbeskrivelse - Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

E6,Profil 550-650 (Ny Finneidstraumen bru)
Ny Finneidstraumen bru anlegges vest for dagens bilbru, som rives etter at trafikk er overført
til den nye brua.

Både kjørebanebredden og bredden på fortauet utvides slik at dagens krav tilfredsstilles.
Fortauet skilles fysisk fra kjørevegen med påkjøringssikkert rekkverk.

Bærende konstruksjoner for brua legges på undersiden, slik at brua ikke lenger får
høydebegrensninger.

Figur 32: Ny bru sett fra sør

Figur 33: Ny bru sett fra nord- øst
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E6,Profil 650-950(kryss med Finneidkaivegen)
På nordsiden av ny bru forskyves E6 ca. 20 meter mot vest. Vegen svinger gradvis mot øst,
slik at den treffer på eksisterende E6 i krysset med Finneidkaivegen. Mot næringsarealet
settes det opp innsynsskjerm.

Mot vest grenser skjæringen langs vegen opp mot gjerdet som avgrenser
næringsarealet. Vegen ligger delvis på areal som i dag er regulert til næringsformål.

Vegen ligger på en fylling som gir en slak skråning mot jernbanesporet i øst langs
strekningen.

Figur 34: Ny veg på nordsiden av brua

Figur 35: Perspektiv fra nord- vest som viser avgrensning mot næringsareal

32



Planbeskrivelse - Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

Adkomstveg mot Skysselvika
Ombyggingen av krysset mot Skysselvika innebærer at adkomstvegen mot næringsområdet
legges om. Omleggingen og etablering av massedeponi berører eksisterende regulert
næringsareal. Det reguleres ny parkeringsplass og turveg langs sørsiden av Straumen.

Den nye adkomstvegen mot næringsområdet planlegges bygget til ca. profil 150, sammen
med øvrige tilpasningstiltak i kryssområdet mellom E6 og adkomstveger.

Figur 36: Nytt kanalisert kryss mot Skysselvika

Figur 37: Ny turveg til straumen og videreføring under brua
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6 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

6.1 Framkommelighet
Framkommeligheten vil øke ved bygging av ny bru med to-felts kjørebane og tilfredsstillende
fri høyde. Det vil bli slutt på venting ved motgående trafikk, og det blir ingen begrensninger
på fri høyde.

6.2 Samfunnsmessige forhold
Ny bru og utbedring av tilstøtende veg vil ikke føre til innkorting av vegen, men tilføre
samfunnet verdier i form av bedre kjørekomfort, bedre framkommelighet og redusert
ulykkesrisiko. Det kan påregnes noe tidsbesparelse for trafikken, siden møter med større
kjøretøy tidligere har medført behov for venting.

Breddeutvidelsen av fortauet over brua bidrar til å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle i
området, og styrker forbindelsen sørfra mot Fauske for myke trafikanter.

Friområdet som brukes i dag blir tilgjengeliggjort og utvidet med ny turvegforbindelse.

6.3 Avlastet veg
Eksisterende bru skal rives når ny bru står ferdig. Avlastet veg på begge sider av straumen vil
få asfalt og overbygning fjernet og istandsatt. Det gjenværende arealet inngår i
arealbrukskategoriene annen veggrunn, grøntareal sør for brua og annen veggrunn, tekniske
anlegg på nordsiden.

6.4 Naboer
Behov for grunnerverv
Fauske kommune er største berørte grunneier. På sørsiden av straumen berøres arealer
regulert til grøntområder (parkbelte mot veg og friluftsområde) og næring. På nordsiden av
straumen berøres arealer regulert til grøntområde (parkbelte).

Anlegningen av massedeponi og ny adkomstveg mot Skysselvika medfører at eksisterende
regulert næringsareal sør for brua faller bort.

En del av næringsarealet langs Finneidkaivegen på nordsiden av brua faller også bort i
planen. Planen vil imidlertid ikke ha innvirkning på bruksmulighetene i området.

6.5 Byggegrenser
Byggegrensen langs riksveg er 50 m, jf. Veglovens § 29. Avstanden regnes fra vegens
midtlinje.

6.6 Gang- og sykkeltrafikk
Utbedringen av gang- sykkelvegen langs E6 vil gi bedre framkommelighet for myke
trafikanter.
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Planen legger til rette for at man skal kunne krysse under ny bru og eksisterende jernbanebru
via en turveg på sørsiden av straumen. Stien avsluttes rett øst for brukaret til jernbanebrua,
og den utformes ikke for helårs drift.

Figur 38: Utsnitt fra reguleringsplan, ny turveg (o_T)

Foreslått løsning for føring av stien på fyllingen under ny bru er vist på figur 39. Tiltaket
krever ikke en utvidelse av fyllingsfoten ut mot straumen, slik at denne ikke påvirkes.
Videreføring av stien under eksisterende jernbanebru må også detaljplanlegges slik at
forholdene i straumen ikke påvirkes.

Figur 39: Turveg, løsning under ny bru
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6.7 Kollektivtrafikk
Eksisterende busslomme nord i planområdet ved kryss mot Finneidkaivegen (fra ca.
profilnummer 900) opprettholdes som i dag. Lengden på lommen er ca. 75 m, og bredden på
utvidelsen er 4 m. Dette tilfredsstiller gjeldende krav til størrelse på bussholdeplass.

Bussholdeplass på
østsiden av E6 sør i
planområdet (fra ca.
profil 20- 50) utvides ihht
utbedringstandarden og
vil dermed få en total
lengde på lommen på
over 55 meter.

Det etableres nytt fortau
på utsiden av lommen for
å ivareta av- og
påstigende passasjerer.
Fortauet føres sørover og
knyttes inn mot
eksisterende avkjøring.

6.8 Grunnforhold

6.8.1 Veg

Løsmasse
Det er utført grunnundersøkelser av Statens vegvesen Region nord, rapport nr 2014.121246-
008. Det er i tillegg utført supplerende grunnundersøkelser ved Finneidstraumen og ca. 300
meter sør for straumen av Rambøll Norge AS (G-rap-001-1350009336_rev1).

Boringene på vestsiden av vegen i området fra profil 290 til 380 viser bergnivå på kote +25,6
til +33,0, som ligger over planlagt vegnivå. Det er derfor antatt berg i vegnivå i dette
området. Prøvetakingen i punkt 14 viser lagdelt sand og grus, med et mindre leirelag i dybde
3 – 3,5 meter under terreng

Sør for straumen fra profil 0 til ca. 190 faller terrenget vestover. Vegen er planlagt flyttet
vestover mot lokalveg på vestsiden. Høydeforskjellen til vegen på vestsiden er planlagt til ca.
20 m. Det er utført supplerende grunnundersøkelser på denne strekningen. Prøvene fra de
supplerende grunnundersøkelsene er under analyse, og geoteknisk vurdering av stabilitet
med eventuelle tiltak skal foreligge før sluttbehandling av reguleringsplan.

Videre nordover til straumen, vil ny vegtrase antakelig gå hovedsakelig på berg. Dagens veg
går i bergskjæring og boringene som er utført på vestsiden ved profil 290 til 380 viser
bergnivå på kote +25,6 til +33,0, som er over planlagt vegnivå. Det er derfor antatt berg i
vegnivå i dette området. På denne strekningen faller berget mot vest, og det kan bli

Figur 40: Holdeplass i nord Figur 41: Holdeplass i sør
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løsmasseskjæring mot vest. Terrengnivået i området er endret i forhold til kartet på grunn av
uttak av grus.

Nord for straumen er vegen planlagt ca. i samme nivå som eksisterende veg og det er
nødvendig med utvidelse av eksisterende vegfylling vestover. Det planlagt støttemur vest for
planlagt trase fra ca. profil 640 til 860.

Berg
Noen av strukturene i berget mellom E6 og Skysselvika har en orientering mot vegtraseen
som gjør at de lett kan miste stabilitet dersom sprenging og fjerning ikke utføres på en
kompetent måte.

For sprengingsopplegget må det tas følgene hensyn:

• Ved sprengning av åsen må en ha skyteretning bort fra eksisterende E6.
• Nærheten til eksisterende veg gjør at en må tilpasse sprengningsarbeidet

(salvestørrelse og sprengningstidspunkt) i forhold til trafikken på stedet. Dette for å
sikre mot blokkfall både i samband med arbeid og med hensyn til trafikken.

Figur 42: Kart over undersøkt område som viser forholdet mellom planlagt vegtrasé, berg i dagen og løsmasser.
Den omtalte åsen er her markert i rødt og blått, henholdsvis kartlagt berg og løsmasser

6.8.2 Bru

Fundamentet i akse 1 er vist på nivå kote +4,5. Plasseringen vil føre til oppfylling ca. 5,5 m
over eksisterende sjøbunn i nord vestre hjørne og ca. 5 m skjæring i eksisterende vegfylling
langs østre kant. I akse 2 er planlagt fundamentnivå på kote +2,4.

Det er utført overslagsberegning av bæreevne for direktefundamentering i akse 1 og 2.
Bæreevnen i akse 1 i er tilfredsstillende forutsatt fylling med god kvalitet og helning 1:2. I
akse 2 er ikke stabiliteten tilfredsstillende for planlagt fundamentgeometri. Akse 2 ble derfor
beregnet med pelefundamentering for å oppnå tilfredsstillende stabilitet.

For begge aksene er det ihht geotekniske beregninger og vurderinger tiltenkt å benytte
stålkjernepeler til berg som fundamentering av landkar.
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Fyllingsstabiliteten er beregnet i akse 1, der tverrprofilet er beregnet for skråningshelning 1:2
og beregningene i lengdeprofilet er utført for skråning 1:2 og 1:1,5. Stabiliteten er tilfreds-
stillende for helning 1:2 med og uten fundamentlast. For helning 1:1,5 er ikke stabiliteten
tilfredsstillende med fundamentlast. Fylling med helning 1:2 går ut mot dypeste område i
straumen på ca. kote -5,5.

Fyllingsutstrekningen kan reduseres enten med brattere skråningshelning eller ved å senke
fundamentnivå. Fyllingsoverflaten mot straumen må sikres mot erosjon.

6.9 Landskapsbilde
Dagens landskapsbilde for planområdet er beskrevet og utredet i kapittel 4.5. Det ble
konkludert med at landskapsverdien ligger noe under middels, mens områdets sårbarhet
ligger mellom middels og stor. Området (Finneidet) er sterkt eksponert mot omgivelser med
mye bosetting og veger med høg trafikk. Mange fastboende og vegfarende opplever
planområdets landskapsbilde fra ulike steder i omgivelsene.

Beskrivelse av landskapsinngrep
Tiltakets influensområder vil være på to nivåer:
1. Tiltakets nærområder hvor de fysiske inngrepene skjer i landskapet.
2. Områder som visuelt påvirkes av tiltaket.

I beskrivelsen og vurderingene nedenfor gjelder alle punkter nærvirkninger unntatt punktet
som gjelder strandsonen langs sørsiden av straumen.

• Planforslaget medfører at den gjenstående terrengryggen av Straumnakken som ligger
vest for dagens E6 blir sprengt ned og ny E6 forskjøvet lenger vest, med ny bru vest for
dagens fagverksbru. Dagens «skalk» av Straumnakken vest for E6 kan ikke betegnes som
spesielt verdifull fordi den oppfattes som en rest/fragment av et tidligere helstøpt
landskapselement. Skogvegetasjonen her er viktig, men dersom området mellom ny E6
og lokalvegen blir tilplantet med stedegen trevegetasjon, vil landskapet i dette området
etter en tid bli minst like helhetlig som i dag (jfr. avsnittet om avbøtende tiltak nedenfor).

• Den verdifulle strandsonen langs sørsiden av Finneidstraumen vil endres som følge av
utfyllinger og bygging av brukar for den nye brua. Som et kompenserende tiltak foreslås
utfyllingsområdet utformet som et friområde som kan benyttes til rekreasjon og
friluftsliv. Det foreslås også etablert en tursti under både den nye brua og eksisterende
jernbanebru, slik at man får en gangforbindelse videre østover langs straumen.
Utfyllingen og turveien vil ikke påvirke strømmen.

• Fjellskjæringen hvor dagens E6 ligger er foreslått fylt opp med løsmasser med et platå på
toppen for å ta opp steiner fra ras. Det er viktig at denne fyllingen gis en mest mulig
naturlig form, og at de naturlige svabergene øverst ikke blir fylt ned. Her bør det også
legges til rette for innvandring eller planting av stedegen vegetasjon.

Den store høgdeforskjellen mellom veg og terreng ved metallgjenvinningsanlegget nordvest
for brua bør tas opp i en armert jord- eller torvkonstruksjon i stedet for tradisjonell blokkmur
av betong. Med over 5 meters høgde vil en blokkmur framstå som en uheldig og steril vegg i
landskapet som vil være synlig over lange avstander sett fra vest.
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Etter en samlet vurdering vil de landskapsinngrepene som følger av forslaget til
detaljregulering ha et omfang som er lite til middels negativt for landskapsbildet. Det vises
her til landskapsbeskrivelsen og de punktvise vurderingene ovenfor.

Avbøtende tiltak
Negative landskapskonsekvenser som følge av de landskapsinngrepene som foreslås i
reguleringsplanen kan reduseres ved terrengforming og vegetasjonsbruk. Foruten slike
virkemidler er det helt avgjørende at de anlegg og terrengformer som skal bygges opp i
tiltaksområdet (deponier, terrengvoller, veger m.m.) gis en gjennomført høy kvalitet.

I dette prosjektet foreslås følgende konkrete avbøtende tiltak:

• Massiv revegetering med stedegen skogvegetasjon i foreslått massedeponering i østre
del av skjæring sør for bru og området mellom E6 og lokalveg lenger vest.

• Utfyllingsområdet i vika vest for søndre landkar utformes som friområde, og gjøres
tilgjengelig for brukere ved etablering av ny turveg. Turvegen videre under jernbanebrua
utformes slik at straumen ikke påvirkes.

6.10 Nærmiljø/friluftsliv
Friluftsområdene sør for brua blir gjort mer tilgjengelige med tilrettelegging av ny turveg og
parkeringsplass. Videreføringen av turvegen mot øst gir en trygg mulighet til å krysse under
ny bru og jernbanebrua.

6.11 Naturmiljø
Planens effekt på naturmiljøet er først og fremst knyttet til utfylling av en liten bukt på
sørsiden av brua. Et område med hardbunnsfjære vil bli nedbygd. Dette er en
hardbunnsfjære med brunalger, typisk for området, så negativ effekt på områdets marine
naturmiljø er begrenset.

Planen har liten effekt på fisk som lever i strømmen, da selve strømmen ikke blir berørt.
Bruas fundamenter blir godt plassert på land, og den vil ha et spenn.

Israndavsetingen sørvest for brua blir ikke berørt av tiltaket, da denne er i god avstand til
planområdet. Arten smånesle som står på norsk rødliste for arter som sårbar, finnes i
industriområdet på nordøstsiden av planområdet. Denne forekomsten vil ikke bli berørt.
Det er gjort funn av fjellrundbelg, som er en art av nasjonal forvaltningsinteresse, på
industriområdet nordvest for brua, se Figur 41 og 42. Arten er en flerårig plante i
erteblomstfamilien og regnes som livskraftig. Prosjektet står i fare for å bygge ned forekomst
av denne, da plasseringen er midt i veglinja. Arten er utbredt i fjellet i Sør – Norge og finnes
også nordpå ned mot sjøen.

Nedbygging av forekomsten vil ikke ha betydning for arten som en helhet. Det vil derimot
være hensiktsmessig å flytte arten til et tilsvarende habitat i området, for å ta vare på den
lokale bestanden.
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Vurdering av de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven

§8 Kunnskap om naturmangfold i området
Kunnskap er i første rekke basert på opplysninger som har kommet fram fra kilder
som Naturbase (miljødirektoratet), artskart (artsdatabanken) skog og landskap,
lakseregisteret og bergrunnskart (NGU).

Vurderingene av virkningene på naturverdiene er basert på generell kunnskap om
artene sine krav til livsmiljø og naturtypene sine viktige kilder til variasjon.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som oppfylt da det har fremkommet godt med
opplysninger om områdets naturmiljø fra databasene.

§ 9 Om føre-var-prinsippet
Vi anser kunnskapen om naturtyper, vegetasjon, pattedyr, marint naturmiljø,
vannmiljø og effekter av tiltaket i planområdet som god. Det er ikke sannsynlig at
tiltaket vil medføre alvorlig skade på økosystem, naturtyper, vegetasjon, flora,
landskap og geologi.

Unntaket er nedbygging av arten fjellrundbelg som er av nasjonal
forvaltningsinteresse. Etter føre-var-prinsippet bør området med arten gjerdes inn
slik at de får ligge i fred, eller så bør planten flyttes til et tilsvarende habitat.

§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet
Området er preget av menneskelig inngrep fra industriområde og veg. En del skog
står igjen sør for brua og gir området preg som naturområde. Det planlagte tiltaket
vil føre til noe hugging av denne skogen, slik at belastningen på naturområdet blir
noe større. Samme effekt vil igjenfylling av bukta gi.

Med unntak av fjellrundbelg er det ikke kjent spesielle miljøer eller arter som med
dette tiltaket får en vesentlig høyere eller kritisk belastning i utredningsområdet.
Siden området bærer sterkt preg av menneskelig inngrep fra før, vil ikke tiltaket
medføre vesentlig forskjell i samlet belastning på naturmiljøet i planområdet.

Figur 43 og 44: Registrerte forekomster av Smånesle og Fjellrundbelg. Fjellrundbelgforekomsten
flyttes til egnet nytt område
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§ 11 kostnader ved miljøforringelse
Statens vegvesen har tatt kostnadene ved å fremskaffe kunnskap om naturmangfold
langs strekningen. Videre vil det i tråd med vegvesenets retningslinjer bli utarbeidet
ytre miljøplan, samt rigg og marksikringsplan, hvor forebyggende eller
gjenopprettende tiltak vil fremgå. Statens vegvesen vil som tiltakshaver ta kostnader
ved miljøforringelse.

§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Bestemmelsen går ut på å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet ved å ta
utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering, som ut fra en samlet vurdering
av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir
de beste samfunnsmessige resultater.

Det legges vekt på at anlegget skal utføres med driftsmetoder og teknikk som
minimerer terrenginngrep, utslipp eller andre uheldige effekter som kan føre til
miljøforringelse eller negativ påvirkning på biologisk mangfold.

Området skal tilsåes, og ved revegetering er det viktig å bruke stedegne masser og
vegetasjon for å hindre introduksjon av fremmede arter.

Naturvernområder
Planforslaget berører ingen naturvernområder.

Vannmiljø
Finneidstraumen er en kraftig tidevannsstrøm. Det finnes mye saltvannsfisk rundt slike sterke
strømmer, da det er mye åte for fisken her. I følge lakseregisteret er det registrert laks og
sjøørret i Finneidstraumen. Laksen tilhører Sulitjelmavassdraget med Laksåga.

En bukt på sørsiden av brua skal fylles igjen. Her finnes det hardbunnsfjære, med brunalger
som lever på svaberg.

Inngrepsfrie områder
Planforslaget berører ingen inngrepsfrie naturområder (INON).

Verdivurdering og effekt av tiltaket
Området er sterkt preget av menneskelig inngrep fra industriområde og veg. Det finnes noe
skog og kratt i planområdet, men det regnes likevel som skrotemark.

Effekten på naturmiljøet fra bygging av ny bru er begrenset. Største inngrep er igjenfylling av
bukta på sørsiden av brua. Her vil hardbunnsfjære typisk for området bli nedbygd. Noe
bjørkeskog vil også bli hogd.

Forekomst av en rødlisteart, smånesle (sårbar) befinner seg øst for industriområdet og
vegen. Denne vil ikke bli nedbygd da den befinner seg i god avstand til planområdet.

En forekomst av arten fjellrundbelg som er av nasjonal forvaltningsinteresse, står også i fare
for å bli nedbygd. Denne befinner seg midt i veglinja.

Planen har ingen effekt på forholdene for fisk i strømmen.

Israndavsetningen sørvest for brua berøres ikke av planen.
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Avbøtende tiltak
• Naturlig revegetering med stedegne masser skal brukes på voller og kanter. Uønskede

arter skal bekjempes. Toppjorda (der frøbanken ligger) i eksisterende jordlag bør tas av
og lagres på eget deponi. Dersom dette jordlaget tilbakeføres vil naturlig flora komme
tilbake.

• Forekomsten av fjellrundbelg skal flyttes til et nytt egnet habitat.

• Det skal anvendes driftsmetoder og teknikk som minimerer terrenginngrep, utslipp eller
andre uheldige effekter som kan føre til miljøforringelse eller negativ påvirkning på
biologisk mangfold.

6.12 Kulturmiljø
Det planlagte tiltaket vurderes ikke å ha innvirkning på bevaringsverdig kulturmiljø.

6.13 Naturressurser
Jordbruk
Det planlagte tiltaket vil ikke få noen virkninger for landbruket da det ikke finnes
landbruksareal i området.

Skogbruk
Det planlagte tiltaket vil ikke få noen virkninger for skogbruket da det ikke drives slik
virksomhet i området.

Reindrift
Det er ikke registrert flytt- eller drivingsleier eller beiteområder for reindrift i planområdet.

Drivverdige fjell- og løsmasseforekomster
I dag drives uttak av løsmasser (grus) fra massetaket i Skysselvika. I følge våre opplysninger er
det konsesjon for grusuttak fram til 2019. Muligens finnes det grusforekomster til enda
lenger drift.

6.14 Støy og vibrasjoner
Det er utført støyberegninger for vegen med ny linjeføring. Beregningene viser at ingen
bolighus blir direkte berørt av støy fra vegen.
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Figur 45: Støykart, sørlig del av strekning

Figur 46: Støykart, nordlig del av strekning

6.15 Massehåndtering
Det er satt opp et massebalanseregnskap for byggingen av veg og de nødvendige
terrengtilpasningene:

Tabell 3: Massebalanseregnskap
Masser som fjernes Masser som brukes i

prosjektet
Balanse

Ca. 75 000 m3 fjellmasser

Ca. 55 000 m3 jordmasser og
overbygning

Ca. 25 000 m3 fyllingsmasser Ca. 105 000 m3
overskuddsmasser

En del av jordmassene som fjernes er vekstmasser som kan brukes til revegetering av
området. Mengden er usikker på dette planleggingsnivået, men i forbindelse med
detaljprosjekteringen vil omfanget bli klargjort.

Det er beregnet at i alt ca. 65 000 m3 kan deponeres i deponiet og i fyllingen mot skjæring i
øst.  Dette gir et totalt overskudd på 40 000 m3 masser som må deponeres eller brukes på
prosjekter utenfor planområdet.
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6.16 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse
Sammendrag med anbefalinger:
Analysen har avdekket en del mulige uønskede hendelser som kan inntreffe i anleggs- og i
driftsfasen, de fleste er knyttet til anleggsfasen. De mulige uønskede hendelsene er
beskrevet og klassifisert ut fra mulig virkning og sannsynlighet for at de inntreffer. Det er
beskrevet tiltak for å redusere sannsynligheten for at de uønskede hendelsene inntreffer, og
for å redusere konsekvensene.

Klassifikasjon med fargekoder:
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert som:

1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men
det er en teoretisk sjanse

2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje
3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse
4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som:

1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd
er uvesentlig

2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader
3. Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut

av drift over lengre tid
4. Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde,

langvarige/uopprettelige miljøskader, system settes varig ut av drift

Tabell 4: Sannsynlighets- og alvorlighetsgrader
Virkning:

Ubetydelig (1) Mindre alvorlig
(2) Alvorlig (3) Svært alvorlig (4)

Sannsynlighet:
Svært sannsynlig
(4)
Sannsynlig  (3)
Mindre sannsynlig
(2)
Lite sannsynlig  (1)

Hendelser som etter vurderingen havner i rød kategori krever at tiltak planlegges og
gjennomføres. For hendelser i gul kategori skal tiltak vurderes, mens tiltak ikke er nødvendig
for hendelser i grønt område.
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Tabell 5: Uønskede hendelser, sannsynlighet (S), virkninger (V) og tiltak

Hendelse/situasjon Aktuelt
ja/nei S V Risiko Kommentar Avbøtende tiltak S V

Residuell
risko

Driftsfase- Natur-, klima og miljøforhold – Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
1. Masseras /-skred Ja 2 3 Nedfall av stein fra

usikret skjæring i
bergnabb.

Langs den aktuelle strekningen inngår en nedfallsone
der steinsprang og nedfall kan lande uten at det
medfører fare. Løs stein fjernes i størst mulig grad i
forbindelse med arbeidet.

1 2

2. Snø-/ isras Nei
3. Flomras Nei
4. Elveflom Nei Regulert vassdrag.
5. Tidevannsflom Nei

6. Radongass Nei
7. Vindutsatt Ja 2 3 Fare for sterk vind fra

NØ over Nervatnet.
Fysisk barriere mellom kjørebane og fortau. Sikrer
myke trafikanter.

2 2

8. Nedbørutsatt Nei
9. Sårbar flora Ja 4 3 Fjellrundbelg er en

påvist art med nasjonal
interesse i planområdet,
nord for straumen. Liten
forekomst som kan
flyttes.

Forekomsten er liten, og det er mulig å flytte denne
til et nytt område. Sikres gjennom bestemmelse i
planen.

1 3

10. Sårbar fauna Nei
11. Naturvernområder Nei
12. Vassdragsområder Nei
13. Grunnforhold Nei Ok grunnforhold i hht.

Geotekniker.
14. Automatisk fredede
kulturminner

Nei Kulturminne registrert i
databasen. Er imidlertid
borte. Avklart med NFK.
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15. Geoteknisk ustabil
grunn/fare for utglidning

Ja 3 3 Stor høydeforskjell og
liten avstand (bratt
skjæring) mellom E6 og
nivå grustak.

De geotekniske forholdene må kartlegges i mer
detalj på strekningen fra profil 0- 190 før arbeid
gjennomføres. Undersøkelser er gjort men
resultatene er ennå ikke klare. Stabiliserende tiltak
gjennomføres etter behov.

1 3

Anleggsfase - Bygde omgivelser – Kan tiltak i planen få virkninger for:
16. Veg, bru, avkjørsel Ja 4 2 Arbeid på veg, bru og

avkjørsel. Omlegging av
veg/kryss. Riving av
eksisterende bru.

Det utarbeides en egen plan for arbeidene før
anleggsfasen, der det gjøres egne risikovurderinger
for arbeid på anlegget og påvirkning på omgivelser.

2 2

17. Havn, kaianlegg Nei
18. Sykehus ol. Nei
19. Skole barnehage,
fritidsaktiviteter

Ja 3 3 Sannsynligvis skoleveg
for enkelte.

Myke trafikanter må ivaretas spesielt gjennom hele
arbeidsperioden og sikres i trafikkavviklingsplan for
byggefasen. FAU ved aktuelle skoler må tas med på
råd for å sikre best mulig kunnskapsgrunnlag.

2 2

20. Tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy

Ja 2 4 Redusert
framkommelighet i
anleggsfasen.

Sikre passeringsmuligheter i anleggsfasen ved
etablering av skulder/ passeringslommer. Planlegges
i trafikkavviklingsplanen.

1 3

21. Brannslukningsvann,
mangelfull forsyning

Nei

22 Kraftforsyning, ulykke
relatert til anleggsarbeid

Ja 4 3 Høgspent luftspenn
krysser veg sør for brua.
Høgspent kabel i
grunnen på nordsiden av
straumen.

Sikre kabelen mot brudd i anleggsfasen med god
kartlegging og markering i arbeidsplaner og kart.

2 3

23. Vannforsyning Ja 4 2 Vannledning i
eksisterende bru.

Planlegge omleggingsfase godt, for å sikre kort
avbrudd i forsyning. Gjennomføre varsling. Beskytte
ledning i gammel bru. Fokus på ledning ved
nærgraving. Ledningen på nordsiden må legges om
før ny bru ferdigstilles. Sikre ledning mot frost.

2 2
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24. Forsvarsområde Nei
25. Rekreasjonsområder Ja 4 1 Anleggsfasen. Tilgang til

frilufts-område ved
sørsiden av straumen.

Deler av områdene blir ikke tilgjengelig i
anleggsfasen. Publikum stenges ute med
sikringsgjerder der det er hensiktsmessig.

2 1

26. Reindrift Nei

Anleggsfasen - Forurensning – Berøres planområdet av:
27. Fare for akutt
forurensing

Ja 2 2 Oljelekkasje fra
anleggsmaskiner.

Alle maskiner skal ha oppsamlingsmiddel under
anlegget.

2 2

28. Permanent
forurensing

Nei

29. Støv og støy; industri Ja 4 1 Industrivirksomhet.
Grusuttak.

Anleggsarbeid i etablert industriområde. Få berørte.
Arbeid vil foregå på dag, kveld og helg. Tiltak, for
eksempel vanning vurderes løpende.

4 1

30. Støv og støy; trafikk Ja 2 2 Begrenses til
anleggsfasen
(omkjøringer).

Ivaretas gjennom HMS- plan. 2 2

31. Støy; andre kilder Ja 2 2 Anleggsfasen. Ivaretas gjennom HMS- plan. 2 2

32. Forurenset grunn Nei
33. Høyspentlinje Ja 4 3 Høgspent. Luftspenn og

kabel.
Sikkerhet for arbeidende nært høyspentlinjer må
ivaretas spesielt i HMS- plan. Kabelen kartlegges og
markeres godt i arbeidsplaner og kart.

2 3

34. Risikofylt industri Nei
35. Avfallsbehandling Ja 4 1 Avfall håndteres ikke

forskriftsmessig.
Plan for avfallshåndtering (Ytre miljø) inngår i krav
ved valg av entreprenør. Det forutsettes at planen
sikrer lite sannsynlighet for feil avfallsbehandling.

2 1

36. Oljekatastrofe Nei
37. Forurensing av sjø Ja 2 2 Avfall fra anleggsfasen

forurenser sjø.
Ivaretas gjennom HMS- plan. 2 2
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Driftsfasen - Forurensing – Medfører tiltak i planen:
38. Fare for akutt
forurensing

Nei

39. Støy og støv fra
trafikk

Nei

40. Støy/støv fra andre
kilder anleggsmaskiner

Nei

40. Forurensing av sjø Nei

41. Risikofylt industri Nei

Anleggsfasen- Transport - Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig
gods

Ja 1 4 Sikres gjennom trafikkavviklings- og
arbeidsvarslingsplan som utarbeides før
anleggsfasen. Egen risikovurdering i sammenheng
med denne.

1 3

43. Vær/føreforhold
begrenser tilgjengelighet

Ja 1 2 Fare for sterk vind fra
NØ over Nervatnet

Tiltak ikke nødvendig. 1 2

44. Ulykke i av- og
påkjørsler

Ja 1 4 Sikres gjennom trafikkavviklings- og
arbeidsvarslingsplan som utarbeides før
anleggsfasen. Egen risikovurdering i sammenheng
med denne.

1 3

45. Ulykker med gående
- syklende

Ja 1 4 Sikres gjennom trafikkavviklings- og
arbeidsvarslingsplan som utarbeides før
anleggsfasen. Egen risikovurdering i sammenheng
med denne.

1 3

46. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja 1 4 Sikres gjennom trafikkavviklings- og
arbeidsvarslingsplan som utarbeides før
anleggsfasen. Egen risikovurdering i sammenheng
med denne.

1 3

47. Vilt-/husdyrpåkjørsel Nei
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48. Befaringer i
anleggsfasen

Ja 1 4 Sikres ved at kravene til HMS oppfylles ved
befaringer på stedet. Krav til HMS/
arbeidsvarslingskurs for alle som oppholder seg på
og nær veg.

1 3

Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser:
49. Terror/sabotasje Nei
50. Regulerte vann-
magasin m/ usikker is

Nei

51. Fallfare ved naturlige
terrengformasjoner
samt gruver, sjakter o.l.

Ja 2 4 Fall fra høye skjæringer. Sikres gjennom HMS- plan for arbeidene som foregår
i høyden.

1 4

52. Arbeid nær sjø Ja 3 3 Arbeid ifm. Bru Sikres gjennom HMS- plan for arbeidene. Bør ha båt
tilgjengelig.

2 3

53. Bygging av bru Ja 3 3 Mange risikofylte
aktiviteter

Sikres gjennom HMS- plan for arbeidene. 2 3

54. Sprengningsarbeider Ja 3 3 Nært veg og jernbane. Følge gjeldende prosedyrekrav for sprenging. Sørge
for god koordinering mellom aktiviteter. Stenging av
veg og jernbane ved behov.

2 2

55. El-arbeider Ja 3 3 Omlegginger av
høgspent

Sikre god koordinering internt ved arbeid med
høyspent, planlegge når og hvor det skal jobbes med
El- anlegg. Sikre strømførende anlegg med fysiske
barrierer.

2 2
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7 GJENNOMFØRING AV FORSLAG TILPLAN

7.1Trafikkavvikling i anleggsperioden

Det finnes ingen gode omkjøringsalternativer for trafikk i anleggsperioden, og heller ingen
gode alternative forbindelser nord- sør for syklister og fotgjengere.

For trafikk både i lokalområdet og regionalt er det er det derfor viktig at trafikkavviklingen
opprettholdes gjennom anleggsperioden. Det må derfor forutsettes at eksisterende bru skal
kunne brukes gjennom hele fasen med anleggsarbeid.

En detaljert plan for trafikkavvikling som sikrer akseptable forhold for alle trafikantgrupper
må utarbeides i forkant av byggefasen for prosjektet. For myke trafikanter skal sikkerhet og
framkommelighet ikke reduseres i forhold til førsituasjonen.

7.2Sikkerhet, helse ogarbeidsmiljø(SHA)- og Ytre miljøplan(YM)for byggefasen

Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) i denne sammenhengen er den belastningen som
påføres menneskene som skal bygge prosjektet i anleggs- og vedlikeholdsfasen, samt
publikum/bruker i bygge- og driftsfasen. Følgende arbeidsoperasjoner må tas ekstra hensyn
til under anleggsarbeidet:

• Arbeid på/ved trafikkert veg
• Omlegging av trafikk
• Sprengningsarbeider
• Arbeid ved høye skjæringer
• Arbeid over og nær vann
• Arbeid med støping og montering av tunge konstruksjoner (bru)
• Arbeid under og nær kraftlinje
• Arbeid i omgivelser med støy/støv
• Arbeid under vanskelige vær- og føreforhold

En Ytre Miljøplan (YM-plan) beskriver prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og
hvordan disse skal ivaretas. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta
miljøtema i forhold til lover og forskrifter. Planen skal være både grunnlag for prosjektering
og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin
håndbok R760, ”Styring av vegprosjekter» setter krav om at det skal utarbeides en Ytre
Miljøplan på alle prosjekt.

Tabell 6 oppsummerer spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med i YM-planen,
og hva som er avdekket som spesifikke utfordringer i reguleringsplanarbeidet.
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Tabell 6: Temaområder ytre miljø- plan
Tema Problemstillinger/vurderinger
Støy Ingen spesielle problemstillinger er registrert.
Vibrasjoner Ingen spesielle problemstillinger er registrert.
Luftforurensning Ingen spesielle problemstillinger er registrert.
Forurensning av jord og vann
Landskap Utformingen av arealet med massedeponi i perioden

med bruk og etter uttak må tillegges stor vekt.
Nærmiljø og friluftsliv Det er viktig at strandsonen på sørsiden av

Finneidstraumen ivaretas som et viktig utfartsområde.
Naturmiljø En art av nasjonal interesse, fjellrundbelg, er funnet i

planområdet på nordsiden av straumen.
Vassdrag og Strandsone Det er viktig at Finneidstraumen ikke påvirkes av

utfyllingstiltakene som planlegges i strandsonen.
Kulturminne og kulturmiljø Ingen spesielle problemstillinger registrert.
Naturressurser Ingen spesielle problemstillinger registrert.
Energiforbruk Ingen spesielle problemstillinger registrert.
Materialvalg og
avfallshåndtering

Ingen spesielle problemstillinger registrert.

Flere tema Ingen spesielle problemstillinger registrert.

8GRUNNEIERLISTE
Finneid grus AS
Turnout MC Salten
Anne Marie Ramberg
Dahl Bygg AS
Østbø AS
Rugås Industrier AS
Fauske kommune
Janne og Gøran Håkonsen
Frank Allan Jenssen
Rosa Johansen; Leivset
Svein Vidar Wangen; Leivset
Isabell Olsen Nyland
Odd Harald Nilsen
Finneid Sveis Eiendom AS
Bobilnor AS
Mathjørnet AS
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9 OPPSUMMERINGAV INNSPILL
Nordland fylkeskommune. Planfaglig innspill.
• Det bør tas hensyn til framtidige klimaendringer
• Nasjonal politikk pålegger også kommunen å planlegge med tanke på en utforming

som er tilrettelagt for alle grupper.
• Planprosessen skal legge opp til medvirkning.
• Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland

Nordland fylkeskommune. Kulturminnefaglig innspill
• Planområdet er befart uten at det ble påvist verneverdige kulturminner. En struktur

som i 1972 ble registrert som fjernet gravrøys med bauta, ble avkreftet som
kulturminne ved en mindre arkeologisk undersøkelse som fylkeskommunen
gjennomførte i 1998. Vernestatusen i Askeladden er derfor endret tilikke fredet
(Askeladden-id 18057).

• Endelig kulturminnefaglig uttalelse blir gitt når planforslag foreligger.
• Det vises til egne kulturminnefaglige uttalelser fra Sametinget og Tromsø Museum.

Sametinget
• Planområdet er befart uten at det ble påvist automatisk fredede samiske

kulturminner.
• Det vises til egne uttalelser fra Nordland fylkeskommune.

Kystverket
• Alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egen tillatelse etter havne- og

farvannslovens bestemmelser. Kommunen skal behandle søknader om tiltak i
kommunalt sjøområde og Kystverket behandler søknader om tiltak i statlige
fiskerihavner og tiltak tilgrensende, og i hoved- og biled.

• Planområdet grenser til farled 2000 Fauskevika hvor Kystverket har
forvaltningsansvar etter Havne- og farvannsloven.

• Kystverket vil komme tilbake med konkrete innspill når planforslaget for området
foreligger.

Jernbaneverket
• Dagens vegbru ligger tett inntil jernbanebrua med ca. 1,5 m avstand. Bruene har

felles landkar. Dialog med Statens vegvesen har avklart en minsteavstand på 9,0 m
fra spormidt. I tillegg må høydeforskjell tas med dersom vegen blir liggende høyere
enn jernbanen. Avstanden blir da 9 m + h.

• Det forutsettes at Statens vegvesen kan dokumentere at tiltaket oppfyller kravene
om sikker byggegrunn mot naturfare iht. plan- og bygningslovens § 28-1/TEK 10 kap
7.

• Det bør gjøres en avklaring av eiendomsgrensene.

Kommentar fra Statens vegvesen:
• Minste avstand fra ny E6-bru til jernbanen er ca. 18 m. I tillegg vil ny bru i sørenden

bli ca. 2 m høyere enn jernbanebrua.
• Statens vegvesen vil dokumentere at tiltaket oppfyller kravene til sikker byggegrunn.
• Avklaring av eiendomsgrensen er gjort.
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Salten kraftsamband AS
• Arbeidene ifm. ny bru må ikke hindre strømningsforholdene i Finneidstraumen.

Dagens tverrsnitt er nødvendig for å avlede store flommer i oppstrøms vassdrag.

Kommentar fra Statens vegvesen:
• Finneidstraumen vil ikke bli innsnevret av de planlagte tiltakene.

Tromsø Museum –Universitetsmuseet
• Tiltaket vil være begrenset i omfang, og tiltaksområdet er heller ikke kjent for

utbredt eldre vannbasert bruk. Sannsynligheten for konflikt med eventuelle
kulturminner under vann vurderes som liten og det er derfor ingen merknader.

• Dersom det i forbindelse med tiltaket kommer over automatiske vernede
kulturminner, må Tromsø Museum varsles.

Norges vassdrags-og elektrisitetsdirektorat NVE
• I forhold til NGUs løsmassekart består området av tykk morene og bart fjell, mens

det i like i nærheten viser tykk havavsetning. Det forutsettes derfor at tema
grunnforhold blir vurdert i det videre planarbeidet. Plandokumentene skal på en
tydelig måte vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert, og tatt hensyn til.
Områdestabiliteten skal vurderes og foreligge før reguleringsplan vedtas.

Kommentar fra Statens vegvesen:
• Statens vegvesen vil dokumentere at tiltaket oppfyller kravene til sikker byggegrunn.

Tiltak i områder med kvikk/ sensitiv leire eller utløpsområder for kvikkleireskred skal
vurderes iht. NVE sine retningslinjer 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».

I følge «skrednett» ligger ikke området innenfor eller i utløpet fra klassifiserte
kvikkleiresoner, eller soner for fjellskred, flodbølge eller jord- og flomskred.

Grunnundersøkelser for fundamentering av bru viser resultater som samsvarer med
kvartærgeologisk kart.

Østbø AS
• Virksomheten er arealkrevende i forbindelse med mottak og mellomlagring av varer.

Eventuell tap av areal vil påvirkevirksomheten i betydelig negativ retning.
• Det er derfor viktig med tiltak som kan begrense inngrepet. En måte å gjøre dette på

er å erstatte fyllingen helt eller delvis ved bruk av mur.
• Inngjerding av området må også opprettholdes i anleggsperioden.
• Vegen ned og forbi eiendommen er i til dels dårlig stand, og bør opprustes i

forbindelse med anleggsvirksomheten.

Kommentar fra Statens vegvesen:
• Det har vært møter mellom partene. Det er nå anbefalt mur mot eiendommen.

Fauske lysverk AS
• Fauske lysverk har infrastruktur innenfor det regulerte området, og ønsker å bli tatt

på råd for å komme fram til eventuelle løsningsforslag.
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Kommentar fra Statens vegvesen:
• Det har vært holdt møter og partene er gjensidig informert.

Finneid Sveiseverksted AS
• Ber om at det tas hensyn til eiendommene som berøres, både tilhørende Rugås

Industrier AS og Finneid Sveis Eiendom AS.
• Ber om at foreløpige reguleringsplaner oversendes så snart de foreligger.

Gøran og Janne Håkonsen
• Forutsetter at videre planlegging tar hensyn til tinglyst festerett på eiendommen

83/5.

Kommentar fra Statens vegvesen:
• Statens vegvesen forholder seg til berørte parter i henhold til fastsatte prosedyrer,

det vises bl.a. til Plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning i
planleggingen.

Jack Stemland
• Spørsmål om kommunal veg under brua blir opprettholdt etter at ny bru står ferdig.

Bakgrunnen er at boligområdet i Lillnesveien og «Nerveien» er utsatt for støy- og
støvplager fra trafikken til østsiden av jernbanen. Dersom denne trafikken hadde
benyttet krysset på vestsiden av E6 og kjørt under brua ville miljøulempene for
boligbebyggelsen bli kraftig redusert.

Kommentar fra Statens vegvesen:
• Kommunal veg under brua blir stengt i byggeperioden for brua, men vil bli

opprettholdt etter at brua står ferdig.
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10. VEDLEGG

1. Planbestemmelser datert 07.03.2016. Dato for siste revisjon
10.05.2016

2. Plankart i målestokk 1:1000, A0 revidert 11.05.2016

3. Plankart i målestokk 1:3000, A3 revidert 11.05.2016

4. Geoteknisk rapport, Rambøll datert 01.07.2015
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Fauske kommune

Forslag til

Planbestemmelser
Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

PlanID: 2015002
Dato: 07.03.2016
Dato for siste revisjon: 10.05.2016
Dato for kommunestyrets vedtak:

§ 1 GENERELT

1.1 Formål
Detaljreguleringen skal legge til rette for utbedring av E6 Finneidstraumen bru med
tilstøtende veger, og sikre framtidig arealdisponering innenfor planområdet.

1.1 Planavgrensning
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart i målestokk 1: 1000 revidert A
02.05.2016 og revidert B 11.05.2016. Planen består av i alt 1 plankart.

Detaljreguleringen erstatter deler av følgende reguleringsplaner:
• Finneid næringsområde, 1997003
• Skysselvika næringsområde, 1997004

1.2 Planområdets arealformål
Området reguleres til følgende formål, jf. Plan og bygningslovens § 12-5, 12-6 og 12-7:

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1)
Annen veggrunn - tekniske anlegg (o_SVT1-8)
Gang-/sykkelveg (o_SGS1-4)
Kjøreveg (o_SKV1, o_SKV2, o_SKV3, o_SKV4, o_SKV5)
Parkeringsplasser (o_SPP1)

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
Grønnstruktur (o_G1)
Turveg (o_GT1)
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§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
Friluftsformål (o_LF1, o_LF2)

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV1)

§ 12-6 Hensynssoner
Sikringssoner
Frisikt (H140_1-4)

Faresoner
Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (H370_1)

Krav om felles planlegging, omforming og fornyelse
Omforming (H820_1)

§ 12-7 Bestemmelsessoner
Midlertidig anlegg og rigg (Midl.anl/rigg 01, - 02, -03)

§ 2 FELLES BESTEMMELSER

2.1 Naturens mangfold
Under anleggsarbeidet eller annen virksomhet innen planområdet skal det utvises
aktsomhet for å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. Lov om
forvaltning av naturens mangfold.

2.2 Kulturminner (Plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 2)
Kommer det under graving fram gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet som
omfattes av kulturminneloven, skal arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og
Nordland fylkeskommune, jf. Kulturminneloven § 8 andre ledd.

2.3 Terreng og revegetering (plan og bygningsloven § 12-7 nr. 3)
Store terrenginngrep formes slik at de permanente visuelle og miljømessige virkningene av
inngrepet blir minst mulig, og at ny landskapsform kan istandsettes og revegeteres.

2.4 Rigg og marksikringsplan
Det skal utarbeides en rigg og marksikringsplan for utbyggingen før oppstart av
anleggsarbeidet.

2.6 Plan for Ytre miljø
Det skal utarbeides en plan for å sikre forhold knyttet til ytre miljø før oppstart av arbeidene.
Planen skal beskrive de miljømessige utfordringene knyttet til gjennomføring av
reguleringsplanen, og beskrive hvordan disse skal ivaretas.  Herunder relokalisering av
fjellrundbelg, bruk av rene masser til nødvendige oppfyllingsarbeider, ivaretakelse av
vannmiljø og sårbare tidspunkt for gjennomføring.
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§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Plan-  og bygningslovens § 12-5
nr. 2)

3.1. Generelt
Formålet omfatter alle arealer til bygging av bru og veg, sikring, drift og vedlikehold av bru
og veg, grøft-/fyllings- og skjæringsareal, parkeringsplasser, stopplommer, avkjørsler,
rekkverk og andre anlegg som naturlig tilhører vegen. I anleggsperioden tillates området
benyttet til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget, herunder
midlertidig trafikkavvikling, midlertidige bygninger og anlegg, lagring med mer.

Kjøreveg skal være offentlig veg. Vegene skal opparbeides med bredde som vist på
plankartet.

3.2 Gangveg/gangareal (o_SGS1-4)
Gangveg/gangareal skal oppfylle kravene etter gjeldende norm og ferdigstilles i samme tid
som offentlig vegareal (o_SKV1, o_SKV2, o_SKV3, o_SKV4).

3.3 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1)
a) Annen veggrunn grøntareal kan benyttes til skjæringer, fyllinger, støyvoller/støyskjerming,
rekkverk, murer og grøfter.

b) Innenfor områdene der det er mulig og formålstjenlig er det tillatt å deponere masser.

3.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT1-8)
a) Områdene kan benyttes til veg-tekniske innretninger.

b) Langsetter gnr/bnr 101/393 og 35 meter nordover skal det etableres innsynsskjerm.

c) Mindre endringer i skråningsutslag innenfor område O_SVT1 – O_SVT8 vil kunne skje som
følge av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget.
Det kan medføre at areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som
framgår av formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til vegformål forutsettes
benyttet som tilstøtende formål.

§ 4 GRØNNSTRUKTUR

4.1 Grønnstruktur (o_G1)
Område avsatt til grønnstruktur skal utformes med, maksimal helning 1:4 mot E6 og 1:1,5
mot atkomstveg Skysselvika. Området skal tilsås og revegeteres med stedegne planter og
trær, med bruk av stedlig frøbank.

4.2 Turveg (o_GT1)
Turveger tillates bygd i en bredde på inntil 3,0 meter og skal fungere som atkomst til og
tursti langs Finneidstraumen.
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§ 5 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT – FRILUFTSFORMÅL

5.1 Friluftsformål (o_LF1 og o_LF2)
Innenfor områdene tillates kun tiltak som er spesifikt knyttet til friluftsformål.

§ 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE –
FRILUFTSOMRÅDE I SJØ (VFV1)

Området reguleres til offentlig friluftsområde i sjø og driftes og vedlikeholdes i henhold til
Fauske kommunes forvaltning av friluftsområder.

§ 7 HENSYNSSONER

7.1 Frisikt - frisiktsoner (H140_1-4)
Innenfor de viste frisiktlinjer skal vegetasjon ikke hindre nødvendig sikt. Sikthindrende
elementer kan maksimalt stikke 0,5 meter over vegdekket på tilstøtende veg. Enkeltstående
lysmaster, skiltstolper, trær og lignende anses ikke som sikthindrende.

7.2 Faresone – høyspenningsanlegg (H370_1)
a) Det skal utarbeides plan for håndtering av høyspentanlegg (luftstrekk) i anleggsfasen i
samarbeid med ledningseier.

b) Det tillates ikke permanente bygg eller anlegg innenfor faresonen.

7.3 Område for omforming (H820_1)
Området inngår som del av anleggs- og driftsområdet i forbindelse med bygging av
veganlegget. Det tillates anbragte masser hvor helning mot E6 skal maksimalt være 1:4 og
helning mot atkomstveg til Skysselvika skal maksimalt være 1:1,5.

§ 8. BESTEMMELSESOMRÅDER

8.1 Anleggs- og riggområde (Midl.anl/rigg 01, - 02, -03)
a) Arealet tillates i anleggsfasen som anleggs- og riggområder og midlertidig deponering av
masser.

b) Midlertidige anleggs- og riggområder på land kan benyttes til all virksomhet som er
nødvendig for gjennomføring av tiltaket som f.eks. lagerplass, midlertidige
bygninger(brakker), mellomlagring og permanent lagring av masser i forbindelse med
fyllinger og skjæringer, parkering av anleggsmaskiner og terrengtilpasning av sideterreng.

c) Midlertidige anleggs- og riggområder i sjø kan benyttes til anleggsområde i forbindelse
med bygging av bru i det omfang som er nødvendig for arbeidene. Det skal utarbeides en
tiltaksplan for de midlertidige anleggsområdene i sjø. Planen skal blant annet vise hensyn til
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biologisk mangfold i sjø og forsvarlig håndtering av fyllmasse, slik det kommer frem fra plan
for Ytre miljø jfr.punkt 2.6.

d) Etter avsluttet anleggsfase opphører de midlertidig anleggs- og riggområdene og
områdene skal ryddes, istandsettes og tilbakeføres til det forhold som er angitt i
reguleringsplanen. Dette skal senest gjøres innen påfølgende sommersesong.
Det skal kunne dokumenteres at det kun fylles rene masser.

§ 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

- Nødvendige sikringsgjerder og sikringstiltak i tilknytning til vegen og turstien skal
være oppført senest samtidig med at vegen åpnes for normal trafikk.

- Etter avsluttet anleggsperiode og senest innen påfølgende sommersesong, skal
berørte sidearealer revegeteres, istandsettes og tilbakeføres til det formålet som er
vist på reguleringsplanen.

- Dagens E6 skal fjernes, og utformes som tilstøtende areal langs nybygd veg.
Tilbakeføring og revegetering av areal skal være gjennomført senest innen første
sommersesong etter at ny E6 er tatt i bruk.

- På strekningen fra profilnummer 0- 190 er det utført supplerende geotekniske
undersøkelser. Undersøkelsene er under analyse og geoteknisk vurderingsrapport
med eventuelle tiltak skal foreligge før oppstart av anleggsarbeidene.

- Berørte forekomster av Fjellrundbelg flyttes til egnet habitat før oppstart av bygging
av veganlegget.

10.05.2016.
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1 Høringen

1.1 Planprosessen

Forslag til detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid
med Fauske kommune, og med hjemmel i Plan og bygningslovens § 3-7. Statens vegvesen er
ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny bru over Finneidstraumen som
erstatning for dagens bru som har dårlig standard.

Reguleringen omfatter også arealer til nødvendig omlegging/justering av traséen for E6 på begge
sider av straumen, arealer til gang- og sykkelveg/fortau og midlertidige anleggs- og riggområder samt
deponi for inntil ca. 50 000 m3 steinmasser. Det etableres også et friluftsområde med tursti samt
tilhørende adkomst og parkeringsplass på utfylt areal på sørsiden av Finneidstraumen.

Reguleringsplan for Finneid næringsområde og reguleringsplan for Skysselvika næringsområde vil bli
berørt av planleggingen.

De planlagte tiltakene er av kommunen vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jf.
Forskrift om konsekvensutredning.

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i Saltenposten
den 17.01.2015 og Avisa Nordland 20.01.2015.

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt grunneiere og
andre berørte.

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 08.03- 19.04.2016 på følgende
steder:
• Fauske kommune, servicetorget, rådhuset, Torggata 21, 8200 Fauske
• Internett: www.fauske.kommune.no
• Statens vegvesen, Region nord, Regionvegkontoret, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø
• Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter/

Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i Avisa Nordland og Saltenposten. Grunneiere og
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring til
offentlige instanser.

Det er i perioden med høring og offentlig ettersyn mottatt 8 merknader fra offentlige aktører og 4
merknader fra private aktører:
Offentlige aktører:

• Fauske kommune
• Nordland fylkeskommune
• Sametinget
• Fylkesmannen i Nordland
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
• Jernbaneverket
• Kystverket
• Direktoratet for mineralforvaltning
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Private aktører:
• Finneid Sveis AS
• Jack Lundli Stemland
• Jan Tore Sletten
• Gøran og Janne Håkonsen

Statens vegvesen har vurdert innkomne merknader, og på bakgrunn av dette foretatt noen mindre
justeringer av planforslaget, se pkt. 3.1.

Planforslaget består nå av følgende deler:
• Planbeskrivelse med ROS- analyse datert 02.05.2016
• Reguleringskart R001 datert 02.05.2016
• Reguleringsbestemmelser datert 02.05.2016
• Reguleringskart i A0 og A3- format datert 02.05.2016
• Illustrasjonshefte i A3- format datert 02.05.2016

Planforslaget sendes nå til kommunen til politisk behandling og endelig vedtak.
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2 Merknader mottatt etter høring og offentlig ettersyn

Det er i perioden med høring og offentlig ettersyn mottatt 8 merknader fra offentlige aktører og 4
merknader fra private aktører:

I dette kapitlet redegjøres det for alle innkomne merknader. Det er skrevet et sammendrag av alle
merknadene etterfulgt av Statens vegvesen sine kommentarer til disse.

Merknadene er vedlagt i sin helhet bakerst i dette heftet.

2.1 Merknader fra offentlige aktører

2.1.1 Fauske kommune
Busslomme Vaskermoen:
Busslommen helt sør i plankartet følger ikke kravene i håndbok N100. Kravene for etablering av
busslomme med 1 oppstillingsplass er 75 m lengde med 3,25 m bredde ved etablering av ny veg.
Kommunen har fått klare indikasjoner fra Statens vegvesen om at busslommen vil bli utbedret etter
gjeldende krav. Det er derfor ønskelig at busslommen blir tegnet inn i plankartet etter kravene i
N100.

Bussholdeplass Vaskermoen:
Under befaring i området har det framkommet behov for å kunne ha en snuplass for buss innenfor
kryss ned til Vaskermoen. I dag kjører sentrumsbussen fra E6 i kryss Vaskermoen og snur i
kryssområdet. Denne løsningen er farlig for både myke og harde trafikanter. I tillegg kan sørgående
rute svinge inn for å slippe av personer som skal til Vaskermoen/Skysselvikveien i stedet for å benytte
den mangelfulle busslommen lengre sør mot gang- og sykkelveg.

Området for snuplass ligger utenfor planområdet til Finneidstraumen bru, og en slik løsning må
derfor tas i en egen planprosess. Fauske kommune ser at en snuplass kan etableres ved å benytte
areal innenfor eiendommen 83/11. Vi kan være behjelpelig med en ny planprosess og kan levere
planmateriale (plankart) til Statens vegvesen hvis dette er ønskelig.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Busslommen på østsiden av E6 ligger innenfor planområdet, og vil derfor bli utbedret av Statens
vegvesen i forbindelse med dette prosjektet. Da det er dårlig plass for utvidelse av busslomme i dette
området, foreslås det å legge utbedringsstandard til grunn og at krysset til Vaskermoen inkluderes i
busslommens innkjøringslengde. Lommen vil da få en lengde på ca. 55 m og en bredde på 3 m. I
tillegg bygges en bankett på 2,5 m som forlenges inn i kryssområdet slik at passasjerene unngår å
måtte gå ut i vegen for å komme til busslommen. Buss-skuret foreslås flyttet til nordenden av
busslommen og vridd slik at åpningen vender sørover mot kjøreretningen til nordgående trafikk. På
denne måten vil man oppnå en rimelig og trafikksikker løsning.

Bussholdeplass Vaskermoen:
Begge de to busslommene som finnes på E6 i området i dag er mangelfulle, og vil på grunn av
plassmangel vanskelig kunne utbedres til fullgod standard. Dagens løsning for snuing av
sentrumsbussen er ikke god. På østsiden av krysset til Vaskermoen ser det ut til å være muligheter
for etablering av ny bussholdeplass som betjener begge trafikkretninger. En slik løsning vil være
bedre trafikksikkerhetsmessig sett da den også vil fungere som bedre og sikrere snuplass for
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sentrumsbussen som da slipper å rygge. Det anbefales derfor at det snarest settes i gang med
nærmere vurderinger og reguleringsplanlegging av en slik holdeplass.

2.1.2Nordland fylkeskommune
Planfaglig:
Så langt man kan se, vil ikke dette tiltaket være i strid med regional politikk slik det blant annet
fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland.

Nordland fylkeskommune vil berømme den gode saksfremstillingen som gir et godt grunnlag for å
sette seg inn i hva planleggingen omhandler. Dette er i tråd med føringer om god planlegging jf. plan-
og bygningsloven formålsparagraf om tilgjengelighet i planleggingen.

Kulturminnefaglig:

Så langt man 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.

Det vises til egen uttalelse fra Sametinget vedr. samiske kulturminner.

Kommentar fra Statens vegvesen

Merknadene tas til orientering.

2.1.3Sametinget
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredede samiske kulturminner i det
omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til
planforslaget på nåværende tidspunkt.

Sametinget er tilfreds med at aktsomhets- og meldeplikten i henhold til Lov 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (kml) § 8 er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene. Det forutsettes at dette
pålegg formidles til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Kommentar fra Statens vegvesen

Sametingets uttalelse tas til orientering.

2.1.4Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen har i forbindelse med Forsøk om samordning av innsigelser ansvar for å samordne
uttalelser og innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Det foreligger planfaglige råd
fra Jernbaneverket, Kystverket og Direktoratet for mineralforvaltning.
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Planfaglige råd:
Jernbaneverket er i sin uttalelse opptatt av grunnforholdene i området, og at geotekniske forhold blir
tatt hensyn til i anleggs- og driftsfasen. Det påpekes at det under byggeplanlegging/prosjektering av
turstien bør gjøres vurderinger med hensyn til eksisterende jernbanebru med tanke på at stabiliteten
til jernbanebru, fremtidig vedlikehold og drift av jernbanen ivaretas på en tilfredsstillende måte.
Videre må turvegen prosjekteres slik at den utformes i tråd med jernbanens tekniske regelverk.

Kystverket påpeker at etablering av ny bru må ha tillatelse etter havne- og farvannsloven §
27, jf. forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket § 1 tredje ledd bokstav d.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) anbefaler at så mye som mulig av massene bør utnyttes til
egnede formål framfor at disse deponeres.

Fylkesmannens planfaglige råd
Vi støtter DMFs anbefaling om anvendelse av massene framfor deponering.

Fylkesmannen slutter seg til NIBIOs vurdering om at landskapsbildet i tiltaksområdet er av litt under
middels verdi. Opprinnelig, og før menneskeskapte inngrep, hadde landskapet mye større kvaliteter
og vesentlig høyere verdi. Landskapskvalitetene i området i dag knytter seg til Straumnakken, selve
straumen og søndre bredd. Isolert sett representerer disse elementene en høyere verdi enn området
samlet. Det her aktuelle området er visuelt eksponert fra nord- nordøst og fra deler av Fauskevika.
Åpent fjordlandskap med by- og jordbrukspreg forekommer spredt og fåtallig utbredt i fylket. Planen
synes å gi middels konsekvens for landskapet.

Registrerte forekomster av arten smånesle, som står som sårbar på norsk rødliste for arter
2015, vil ikke bli berørt av tiltaket. Forekomsten av fjellrundbelg i industriområdet nord for brua vil
stå i fare for å gå tapt. Fjellrundbelg vokser på rasmark og tørre steder, ofte i fjellet, og som regel på
kalkrik grunn.

Finneidstraumen er en kraftig tidevannsstrøm. Avhengig av topografi og bunnforholdene er det i
trange sund med sterk strøm ofte skapt grunnlag for en særpreget sammensetning av organismer
som er tilpasset strømmen. På Fauskeviksiden av straumen er det registrert bunndyrfauna med flere
arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Det er ikke grunn til å tro at denne bløtbunnforekomsten vil
bli berørt. Sundet vil i mindre grad bli berørt, dog med unntak av en bukt på sørbredden. Området
her har hardbunnsfjære med brunalger, og vil bli nedbygd. Fylkesmannen vurderer planens virkning
for naturmiljø å være moderat.

Fylkesmannen synes det er positivt at det etableres ny turveg til straumen og at denne videreføres
langs Finneidstraumen og under brua.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Merknadene fra Jernbaneverket, Kystverket og Direktoratet for mineralforvaltning er kommentert
under de respektive etater.

Merknadene fra Fylkesmannen i Nordland tas til orientering.

2.1.5Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
I vårt innspill til planoppstart gjorde vi oppmerksom på at deler av området i henhold til NGUs

løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) kan bestå av havavsetninger. Dersom det planlegges ny
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bebyggelse eller utfyllinger på arealer med marin leire må det gjøres en vurdering av om grunn- og
terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred.

Det er gjennomført grunnundersøkelser, jfr. «Datarapport fra grunnundersøkelse Finneidstraumen
bru», datert 01.07.2015. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet. De geotekniske
forholdene må imidlertid kartlegges i mer detalj på strekningen profil nr 0-190. Det opplyses at dette
arbeidet var i god gang, men at det på grunn av uforutsatte hendelser (borerigg måtte i all hast
omdirigeres til Tosbotn i Brønnøy etter skredene som stenger Fv 76) er blitt noe forsinket. Det vil si at
geoteknisk vurdering ennå ikke foreligger. I e-post datert 25.04.2016 skriver Statens Vegvesen at de
antar at grunnforholdene ikke vil by på særlige utfordringer, og at geoteknisk vurdering skal foreligge
i forkant av den politiske behandlingen i Fauske kommunes planutvalg og kommunestyre henholdsvis
24.05.2016 og 23.06.2016.

Konklusjon
NVE har ingen merknader til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for E6 Finneidstraumen bru.
Vi forutsetter at dersom det fremkommer nye opplysninger i forbindelse med supplerende
geoteknisk vurdering, så må disse tas hensyn til.

Kommentar fra Statens vegvesen

Opplysninger om grunnforholdene sør i planområdet (profil 0 – 190) tyder hittil ikke på vanskelige
grunnforhold. Grunnundersøkelsene i dette området er nå utførte, men resultatene er ennå ikke
kjent. Dersom det skulle framkomme nye opplysninger om grunnforholdene, så skal det tas hensyn
til disse.

2.1.6Jernbaneverket
Tursti under bru:
Jernbaneverket påpeker at det under byggeplanlegging/prosjektering også må gjøres vurderinger
med hensyn til eksisterende jernbanebru. Det må blant annet vurderes om stabiliteten til
jernbanebru og framtidig vedlikehold og drift av jernbanen ivaretas på en tilfredsstillende måte.
Videre må turvegen prosjekteres i henhold til jernbaneverkets tekniske regelverk.

Eiendomsforhold:
Jernbaneverket har forstått det slik at eiendomsforholdene er avklart og de nye grensene er
hensyntatt ved fastsetting av planavgrensningen. Det forutsettes at planavgrensningen følger
eiendomsgrensen mot Jernbaneverkets eiendom.

Grunnforhold:
Det er i ROS-analysen konkludert med at grunnforholdene er gode. Jernbaneverket er opptatt av at
den planlagte utbyggingen ikke medfører en forverret situasjon for stabiliteten for
jernbanekonstruksjonen. Tiltaket må ikke medføre fare for utglidninger/skred, setninger og erosjon,
og dermed økt fare for skade på jernbanen. Jernbaneverket forutsetter at de geotekniske forhold,
inklusive nødvendige risikoreduserende tiltak, hensynstas i anleggsfasen og permanent.

Jernbaneverket må involveres underveis i planlegging og ved gjennomføring av
sprengningsarbeidene.
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Kommentar fra Statens vegvesen:

Tursti under bru:
Ved byggeplanlegging/prosjektering av tursti under eksisterende jernbanebru vil det bli gjort
vurderinger i med hensyn til brua, blant annet i forhold til stabilitet og framtidig drift og vedlikehold.
Jernbaneverkets tekniske regelverk skal følges.

Eiendomsforhold:
Reguleringsgrensen følger de grensene som i fellesskap er innmålt på nordsiden av straumen, og
ellers grensene i matrikkelen.

Grunnforhold:
Grunnforholdene er vurdert som gode, og de planlagte tiltakene skal ikke føre til en forverret
situasjon for stabiliteten for jernbanekonstruksjonen. Tiltakene skal ikke medføre fare for
utglidninger/skred, setninger og erosjon, og dermed økt fare for skade på jernbanen. De geotekniske
forhold, inklusive nødvendige risikoreduserende tiltak, hensynstas i anleggsfasen og permanent.

Jernbaneverket skal involveres underveis i planlegging/prosjektering og ved gjennomføring av
sprengningsarbeidene.

2.1.7Kystverket
Kystverket viser til at etablering av ny bru alltid skal ha tillatelse etter havne- og farvannslovens § 27,
tredje ledd.

Forslagsstiller må derfor søke Kystverket Nordland om gjennomføring av tiltaket etter havne- og
farvannsloven, når reguleringsplanen er vedtatt.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Forslagsstiller vil sørge for at det blir søkt Kystverket Nordland om gjennomføring av tiltaket etter
havne- og farvannsloven, når reguleringsplanen er vedtatt.

2.1.8Direktoratet for mineralforvaltning
På sørsiden av Finneidstraumen er det registrert en mineralforekomst ved navn Sjyselvik. Så vidt
vites er massene innenfor området tatt ut og man kan ikke se at det planlagte tiltaket kommer i
konflikt med mineralressurser eller drift av massetaket sør for planområdet.

Det registreres at det planlegges etablert et massedeponi på en del av arealet mellom E6 og ny
adkomstveg mot Skysselvika. Det påpekes i denne sammenheng at mineralressurser er en ikke-
fornybar ressurs og anbefaler derfor på denne bakgrunn at mest mulig av massene utnyttes til
egnede formål framfor at massene deponeres.

Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen deler Direktoratets syn på utnyttelse av massene til nyttige formål. Bruk av
massene vurderes fortløpende.

9



2.2 Merknader fra private aktører

2.2.1 Finneid Sveis AS
Forstøtningsmur:
Forstøtningsmur mot vest bygges helt fra brua til vegkrysset fra industriområdet (Finneidkaivegen).

Vegkrysset Finneidkaivegen:
Dette vegkrysset må gis en bedre utforming i form av større radius.

Bussholdeplass Vaskermoen:
Bussholdeplass Vaskermoen, sørlig retning – provisorisk avgang utarbeides i påvente av endelig
ferdigstillelse av et trafikksikkert anlegg på motsatt side. I en anleggstid på ca. 2 år er det direkte
uforsvarlig å ikke ha en trygg skolevei for barna som bor i området.

Kommentar fra Statens vegvesen

Forstøtningsmur:
Mur forlenges mot kryss i nord, til ca. profil 870. Merknaden imøtekommes.

Vegkrysset Finneidkaivegen:
Kryssområdet er dårlig utformet i forhold til svingbevegelser for store kjøretøy som skal mot sør. Vi
tilpasser avrunding av krysset ca. profil 940-950 slik at dette blir bedre. Merknaden imøtekommes.

Bussholdeplass Vaskermoen:
Busslommen på vestsiden av E6 ligger utenfor planområdet, men adkomst til gang-sykkelveg og
undergang under E6. Busslommen på østsiden av E6 ligger innenfor planområdet, og vil derfor bli
utbedret av Statens vegvesen i forbindelse med dette prosjektet. Da det er dårlig plass for
busslomme i dette området foreslås det å legge utbedringsstandard til grunn og at krysset til
Vaskermoen inkluderes i busslommens innkjøringslengde. Lommen vil da få en lengde på 55 m og en
bredde på 3 m. I tillegg bygges en bankett på 2,5 m som forlenges inn i kryssområdet slik at
passasjerene unngår å måtte gå ut i vegen for å komme til busslommen. Buss-skuret foreslås flyttet
til nordenden av busslommen og vridd slik at åpningen vender sørover mot kjøreretningen til
nordgående trafikk. På denne måten vil man oppnå en rimelig og trafikksikker løsning. Merknaden
imøtekommes.

Bussholdeplass Vaskermoen:
Begge de to busslommene som finnes på E6 i området i dag er mangelfulle, og vil på grunn av
plassmangel vanskelig kunne utbedres til fullgod standard. Dagens løsning for snuing av
sentrumsbussen er ikke god. På østsiden av krysset til Vaskermoen ser det ut til å være muligheter
for etablering av ny bussholdeplass som betjener begge trafikkretninger. En slik løsning vil være
bedre trafikksikkerhetsmessig sett da den også vil fungere som bedre og sikrere snuplass for
sentrumsbussen som da slipper å rygge. Det anbefales derfor at det snarest settes i gang med
nærmere vurderinger og reguleringsplanlegging av en slik holdeplass.
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2.2.2Jack Lundli Stemland
Krysset mellom Lillnesveien og fv. 830 er uoversiktlig og Lillnesveien har ei lei «kneik» som kan by på
problemer for trafikken, særlig vinterstid.

Innbyggerne i Lillnesveien opplever til tider stor trafikk, også tungtrafikk, på «Nerveien» til og fra
virksomheter i området på østsiden av E6/jernbanen.

Av miljømessige og trafikksikkerhetsmessige årsaker ønsker beboerne i Lillnesvegen at denne
trafikken heller styres av og på E6 fra krysset på vestsiden av E6 og under E6 og jernbanebrua.

Kommentar fra Statens vegvesen

Både Lillnesveien og Finneidkaivegen er kommunale veger. En eventuell endring av kjøremønster bør
derfor avgjøres av kommunen.

Planlagt undergang under ny E6-bru har fri høyde 4,8 m, og legger derfor til rette for at større
kjøretøy kan passeres under brua. Jernbanebrua vil har imidlertid langt lavere fri høyde, (skiltet fri
høyde er 3,5 m) og vil derfor inntil videre begrense trafikk med større (høyere) kjøretøy.

2.2.3Jan Tore Sletten
Ved inngangen til tettere bebyggelse når man kommer kjørende fra sør blir bilister møtt med hauger
av jern og metall skrot.

Innsynsvern mot Østbøs metallgjenvinningsanlegg:
Det er beskrevet et innsynsvern langs næringstomta til Østbø, og høyden på innsynsvernet må stå i
forhold til høyden på haugene av skrap på tomta. Langs Finneidstraumen mot Østbøs anlegg er det
ikke beskrevet noe innsynsvern. Det anbefales at det settes opp mur, eventuelt i kombinasjon med
gjerde for å skjerme området for innsyn.

Forskjønning/fylling mot Finneidstraumen på begge sider

Jeg håper at det blir tatt hensyn til de gamle brokarene både fra før og etter krigen og at det blir
opprettet en gangvei rundt disse. Her er det viktig både estetisk men også for friluftsopplevelsen at
det ikke er lange slake fyllinger mot vassdraget, men at tursti (sørsiden) er så nært strømmen som
mulig (se Figur 2). Dette gjelder begge sider -og ønsker å fremheve at nordsiden ikke må glemmes.
Denne veien på nordsiden kan sees på som en fremtidig flott tur vei langs strandkanten som kunne
strekke seg helt fra Innerfauske/Kleiva, forbi straumen og videre øst mot Kobbstein (badeplass) og
Vatnbygda.

Kommentar fra Statens vegvesen

Innsynsvern mot Østbøs metallgjenvinningsanlegg:
Det er i forbindelse med reguleringsplanleggingen ikke tatt endelig stilling til høyde på innsynsskjerm
mellom veg og næringstomta til Østbø, men skjermen vil av estetiske og praktiske hensyn neppe bli
høyere enn ca. 2 m.

Området mellom Finneidstraumen og tomta til Østbø er kommunalt eid og utenfor planområdet for
ny veg. Dette er et område som under byggingen av bru og veg «lånes» til rigg- og anleggsområde.
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Området er i vedtatt reguleringsplan regulert til friområde og veg. Langs tomtegrensa er det plantet
trær som på sikt kan bidra til å dempe innsynet til næringstomta.

Forskjønning/fylling mot Finneidtraumen på begge sider:
Dagens jernbane- og vegbru har felles brukar på begge sider av straumen. Ny vegbru skal bygges på
helt nye brukar. Dagens bru skal rives når ny bru og veg er ferdigbygget, men de felles brukarene skal
ikke røres.

Det skal ikke fylles masse i straumen bortsett fra ny fylling i bukta ved nytt søndre brukar. Det skal
ikke gjøres tiltak som begrenser strømningsforholdene, og breddene på begge sider av straumen skal
derfor i utgangspunktet ikke røres.

2.2.4Gøran og Janne Håkonsen
1. Det ligger en boligtomt på 83/5 som ikke er hensyntatt – Dette kan være grunnet feil og mangler i
føring av matrikkelen hos Fauske Kommune- vi har bedt dem rette dette opp, men pr dags dato er
dette ennå ikke gjort. Vi legger derfor med Salten Jordskifteretts kjennelse fra 2015 (se side 9
merket)

2. Usikkerhet på hvordan terrenget skal se ut er vi meget forundret over, da det foreligger en
reguleringsplan inneholdende snitt av terreng og hvor mye grusmasser som kan tas ut (vedtatt 1999).
Denne reguleringsplanen har vi fått opplyst skal gjelde. Men den gjelder kanskje ikke på akkurat
dette området eller tar vi feil?

3. Bildet som viser bruk av området (friluft og næring) side 14 er feilaktig. Vår boligfestetomt og
eiendomstomt 83/115 er utelatt – samt at eiendomstomten 83/151 tinglyst på Gøran Håkonsen er
også er utelatt.

4. Å regulere inn massedeponi i et parkområde som er viktig for lokalbefolkning er etter vår mening
svært uheldig. Det kan her vises til historiske hendelser som bør være kjent for dere – da det er
Statens Vegvesens behov for utvidelse av driftstid fra 2009 til 2019 (se brev fra dere datert 2001)
som er grunnlaget for at det i dag drives industri/massetak i parken.

5. Tegninger og bilder ser ikke ut for å henge sammen – Da viser vi til side 10 i tegningsheftet som
ikke ser ut for å stemme med alle de bildeillustrasjoner (sør for Finneidstraumen) som er lagt ved
heftet.

Kommentar fra Statens vegvesen

1. Under planleggingen har vi forholdt oss til matrikkelens opplysninger om eiendomsforhold.
Kommunen opplyser i tillegg at det ikke ligger noen boligtomt på gnr. 83/5.

2. Når det gjelder uttak av grusmasser i området så er dette en sak mellom grusentreprenør og
grunneier.  Reguleringsplan for Skysselvika næringsområde, vedtatt 1999, gjelder fortsatt. Når
reguleringsplanen for E6 Finneidstraumen bru er vedtatt, vil den erstatte de deler av eksisterende
reguleringsplan som den dekker.

3. Illustrasjonen på side 14 i beskrivelsen er kun ment som en meget grov framstilling av
hovedtrekkene i arealdisponeringen i området i dag. Mange detaljer, også de eiendommene som
nevnes, er derfor ikke tatt med.
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4. Masseoverskuddet fra vegprosjektet vil inngå som ledd i en bakkeplanering/terrengreparering/
revegetering som har til hensikt å løfte den visuelle kvaliteten på området etter at vegbyggingen er
ferdig.

5. Alle 3D-skissene (T001 – T009) er kun ment som grove framstillinger av vegprosjektet.
Eksisterende elementer som sideterreng, bygninger, bruer, jernbanespor og liknende er kun
illustrasjoner som er svært skjematisk framstilt.
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3 Endringer etter høring og offentlig ettersyn

Med bakgrunn i innkomne merknader i forbindelse med høring og offentlig ettersyn og egne
vurderinger, er det gjort følgende mindre endringer og oppdateringer i reguleringsplanforslaget.

3.1 Reguleringskart R001

• Reguleringsområdet forlenger 16 m mot sør. Årsaken til dette er behov for mer areal til
utvidelse av busslomme med bankett mot kryss til Vaskermoen.

• Kryss over hytta på eiendommen gnr. 83/140 tatt bort, behov for innløsning av hytta er
bortfalt på grunn av justert trasé for ny kommunal veg til Skysselvika.

• Reguleringsgrensen justert mot eiendommen gnr. 83/140 på grunn av justert trasé for ny
kommunal veg til Skysselvika.

• Mindre justeringer av formålsgrensen mellom ny kommunal veg til Sklysselvika og
grønnstruktur.

• Mindre justeringer av traséen for ny kommunal veg til Skysselvika.
• Mur mot vest på nordsiden av straumen forlenget ca. 80 m til kontakt med terreng.
• Forbedret svingradius i krysset E6/Finneidkaiveien
• Tittelfelt: Periode for høring og offentlig ettersyn påført.
• Revisjon etter merknadsbehandling, dato 02.05.2016.

3.2 Bestemmelsene

• § 1, underpunkt 1: Revisjonsdato for R-kartet.
• § 9 underpunkt 4: Redigert i forhold til at geotekniske undersøkelser er utført.
• Dato for siste revisjon: 02.05.2016.

3.3 Beskrivelsen

• Generelle oppdateringer av forside og tekst/illustrasjoner i hht. de endringer som er foretatt
i plankart og bestemmelser.

• Dato endret til 02.05.2016.

3.4. Tegningsheftet

• Generelle oppdateringer av forside og tegninger i hht. de endringer som er foretatt i plankart
og bestemmelser.

• Dato endret til 02.05.2016
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FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Postadresse : Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/1503 46 69330
Besøksadresse: Torggata 21 75 60 40 00 75 64 60 33
E-post: postmottak@fauske.kommune.no Org. nr: 972 418 021

R

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Saksbehandler:  Jan Ivar Karlsen -  Telefon: 75 60 40 69

Deres ref.: Vår ref.: 16/5189/JIK Dato: 18.04.2016

MERKNADER ANGÅENDE DETALJREGULERING AV
FINNEIDSTRAUMEN BRU

Fauske kommune synes det er positivt at det endelig blir etablert ei bru over Finneidstraumen
som løser flaskehalsen inn til Fauske og er veldig tilfreds med de løsningene som er skissert i
planforslaget.

Når det gjelder inntegnet busslomme lengst sør i plankartet, så følger ikke denne kravet til
vegbok N100. I følge tabell E.9 krever etablering av busslomme med 1 oppstillingsplass totalt
75 m med 3,25 m bredde ved bygging av ny veg. Vi har fått klare indikasjoner fra Statens
vegvesen om at busslommen vil bli utbedret etter gjeldende krav. Det er derfor ønskelig at
busslommen blir tegnet inn plankartet etter kravene i N100.

Under befaring i området har det framkommet et synlig behov for å kunne ha en snuplass for
buss innenfor kryss ned til Vaskermoen. I dag kjører sentrumsbussen fra E6 i kryss
Vaskermoen inn mot veg til eiendommen 83/91 for så å rygge tilbake for å snu mot sentrum
igjen. Denne løsningen er farlig for både myke og harde trafikanter. I tillegg kan sørgående
rute svinge inn for å slippe av personer som skal til Vaskermoen/Skysselvikveien i stedet for å
benytte den mangelfulle busslommen lengre sør mot gang- sykkelveg.

Området for snuplass ligger utenfor planområdet til Finneidstraumen bru og en løsning må
derfor tas i en egen planprosess. Fauske kommune ser at en snuplass for buss kan etableres
ved å benytte areal innenfor eiendommen 83/11. Vi kan være behjelpelige med en ny
planprosess og kan levere planmateriale (plankart) til Statens vegvesen hvis dette er ønskelig.

Med hilsen

Jan Ivar Karlsen
sivilingeniør, plan/utvikling



Vår dato: 06.04.2016
Vår referanse: 16/39245
Deres dato: 07.03.2016
Deres referanse: 15/202388-5

Org.nr: 964 982 953

Adresse: Postmottak Tlf.:  75 65 00 00 Kultur, miljø og folkehelse
Fylkeshuset E-post: post@nfk.no Plan og miljø
8048 Bodø Marianne Siiri

Tlf: 476 67721
Besøksadresse: Moloveien 16

Statens vegvesen Region nord
Roar Andersen
Postboks 1403

8002 BODØ

Uttalelse detaljregulering - Fauske kommune - E6 Finneidstraumen bru

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:

Planfaglig
Det vises til innspill datert 20.02.2015.

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet
fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland.

Nordland fylkeskommune vil berømme den gode saksfremstillingen som gir et godt grunnlag for å
sette seg inn i hva planleggingen omhandler. Dette er i tråd med føringer om god planlegging jf.
plan- og bygningsloven formålsparagraf om tilgjengelighet i planleggingen.

Kulturminnefaglig
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.

Kulturminnefaglig vurdering: arkeolog Martinus Hauglid, tlf. 476 69 062.

http://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=380&FilId=20596
http://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=380&FilId=20596
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Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
Fagleder plan

Marianne Siiri
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:
Statens vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ

Kopi til:
Martinus Hauglid
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE
Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
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Samordnet uttalelse til reguleringsplan for E6 - Finneidstraumen
bru - Fauske

Fylkesmannen i Norland viser til høring datert 07.03.16 av reguleringsplan for E6 -
Finneidstraumen bru.

Reguleringsplanen legger til rette for bygging av ny bru med tilstøtende veg og
gang- og sykkelveg forbi Finneidstraumen. Ny bru vil erstatte dagens bru, og dermed fjerne
en flaskehals på E6.

Fylkesmannen har i forbindelse med Forsøk om samordning av innsigelser ansvar for å
samordne uttalelser og innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Det
foreligger planfaglige råd fra Jernbaneverket (vedlegg 1) og Kystverket datert
01.04.16 (vedlegg 2), samt Direktoratet for mineralforvaltning av 05.04.16.

Planfaglige råd
Jernbaneverket er i sin uttalelse opptatt av grunnforholdene i området, og at geotekniske
forhold blir tatt hensyn til i anleggs- og driftsfasen. Det påpekes at det under
byggeplanlegging/prosjektering av turstien bør gjøres vurderinger med hensyn til
eksisterende jernbanebru med tanke på at stabiliteten til jernbanebru, fremtidig vedlikehold
og drift av jernbanen ivaretas på en tilfredsstillende måte. Videre må turvegen prosjekteres
slik at den utformes i tråd med jernbanens tekniske regelverk.

Kystverket påpeker at etablering av ny bru må ha tillatelse etter havne- og farvannsloven §
27, jf. forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket § 1 tredje ledd bokstav d.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) anbefaler at så mye som mulig av massene bør
utnyttes til egnede formål framfor at disse deponeres.

Fylkesmannens planfaglige råd
Vi støtter DMFs anbefaling om anvendelse av massene framfor deponering.

Fylkesmannen slutter seg til NIBIOs vurdering om at landskapsbildet i tiltaksområdet er av litt
under middels verdi. Opprinnelig, og før menneskeskapte inngrep, hadde landskapet mye
større kvaliteter og vesentlig høyere verdi. Landskapskvalitetene i området i dag knytter seg
til Straumnakken, selve straumen og søndre bredd. Isolert sett representerer disse
elementene en høyere verdi enn området samlet. Det her aktuelle området er visuelt
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eksponert fra nord- nordøst og fra deler av Fauskevika. Åpent fjordlandskap med by- og
jordbrukspreg forekommer spredt og fåtallig utbredt i fylket. Planen synes å gi middels
konsekvens for landskapet.

Registrerte forekomster av arten smånesle, som står som sårbar på norsk rødliste for arter
2015, vil ikke bli berørt av tiltaket. Forekomsten av fjellrundbelg i industriområdet nord for
brua vil stå i fare for å gå tapt. Fjellrundbelg vokser på rasmark og tørre steder, ofte i fjellet,
og som regel på kalkrik grunn. Den er relativt vanlig i store deler av Norge, men synes å ha
sin hovedutbredelse i Saltenområdet.

Finneidstraumen er en kraftig tidevannsstrøm. Avhengig av topografi og bunnforholdene er
det i trange sund med sterk strøm ofte skapt grunnlag for en særpreget sammensetning av
organismer som er tilpasset strømmen. På Fauskeviksiden av straumen er det registrert
bunndyrfauna med flere arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Det er ikke grunn til å tro at
denne bløtbunnforekomsten vil bli berørt. Sundet vil i mindre grad bli berørt, dog med unntak
av en bukt på sørbredden. Området her har hardbunnsfjære med brunalger, og vil bli
nedbygd. Fylkesmannen vurderer planens virkning for naturmiljø å være moderat.

Fylkesmannen synes det er positivt at det etableres ny turveg til straumen og at denne
videreføres langs Finneidstraumen og under brua.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder Ole Christian Skogstad

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Kystverket Nordland
Direktoratet for mineralforvaltning
Jernbaneverket

Vedlegg:
1 Jernbaneverkets uttalelse til detaljregulering av E6 Finneidstraumen bru
2 Kystverkets uttalelse til detaljregulering av E6 Finneidstraumen bru
3 DMFs uttalelse til detaljregulering av E6 Finneidstraumen bru
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Postboks 4350
NO- 2308 Hamar

postmottak@
jernbaneverket.no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
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76940501888
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SWIFT:
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jernbaneverket.no

Fylkesmannen i Nordland
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Henvendelse til: Anja Hennie Halmøy Fredriksen Dato: 01.04.2016
Tlf.: +47 41605289 Saksref.: 201500518-12
Faks: Deres ref.: 15/202388
E-post: Anja.Hennie.Halmoy.Fredriksen@jbv.no Vedlegg:

Uttalelse til detaljregulering av E6 Finneidstraumen bru - Fauske kommune

Det vises til ovennevnte plan mottatt til offentlig ettersyn 8. mars 2016. Vi har tidligere
uttalt oss til varsel om oppstart i brev av 2. mars 2015, samt gitt uttalelse til revidert varsel
om oppstart 3. juli 2015.

Tursti under bru
I revidert oppstartsvarsel av 9. april 2015 ble det opplyst at det vurderes muligheter for en
gang- sykkelforbindelse på sørsiden av Finneidstraumen. Denne turstien er nå tatt inn i
planforslaget og er vist i kart og beskrevet i bestemmelse § 4.2: «Turveger tillates bygd i
en bredde på inntil 3 meter og skal fungere som atkomst til og tursti langs
Finneidstraumen.»

I planbeskrivelsen er det opplyst at denne turstien skal planlegges slik at forholdene i
Finneidstraumen ikke påvirkes. Jernbaneverket vil påpeke at det under
byggeplanlegging/prosjektering også må gjøres vurderinger med hensyn til eksisterende
jernbanebru. Det må blant annet vurderes om stabiliteten til jernbanebru og fremtidig
vedlikehold og drift av jernbanen ivaretas på en tilfredsstillende måte. Videre må turvegen
prosjekteres slik at den utformes i tråd med jernbanens tekniske regelverk.

Eiendomsforhold
Jernbaneverket har vært i kontakt med Statens vegvesen angående avklaringer rundt
eiendomsforhold langs den aktuelle strekningen. Statens vegvesen har opplyst at
eiendomsforholdene er avklart og de nye grensene er hensyntatt ved fastsetting av
planavgrensningen. Vi har forstått det slik at eiendomsgrensene mot jernbanen er oppmålt.
Vi forutsetter at planavgrensningen følger eiendomsgrense mot Jernbaneverkets eiendom.
Dette må være i samsvar med de siste oppmålingsdataene.

Grunnforhold
Det er i ROS-analysen, i henhold til geoteknisk vurdering, konkludert med at
grunnforholdene er gode. Det er gjort grunnundersøkelser og boringer som viser at
grunnforholdene er i samsvar med de kvartærgeologiske kartene.

Jernbaneverket er opptatt av at den planlagte utbyggingen ikke medfører en forverret
situasjon for stabiliteten til jernbanekonstruksjonen. Tiltaket må ikke medføre økt risiko

https://trv.jbv.no/wiki/Forside
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for utglidninger/skred, setninger og erosjon, og dermed økt fare for skade på jernbanen.
Jernbaneverket forutsetter at de geotekniske forhold, inklusive nødvendige
risikoreduserende tiltak, hensyntas i anleggsfasen og permanent.

Jernbaneverket må involveres underveis i planlegging og ved gjennomføring av
sprengningsarbeidene. I forkant og i etterkant av sprengningsarbeidene skal jernbanesporet
innmåles for eventuelt å kunne avdekke setninger.

Med hilsen
Ragnhild Lien

seksjonssjef
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt

Anja Hennie Halmøy Fredriksen
overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi til: Statens vegvesen Region nord
Fauske kommune
Jon Helge Einås / Teknisk operativ støtte Nord



Region Kystverket Nordland
Sentral postadresse: Kystverket

Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Telefon: +47 07847 Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Fylkesmannen i Nordland

Vår ref.:
2015/290-8

Arkiv nr.:
413.2

Saksbehandler:
Eva-Mari Rahkola

Dato:
31.03.2016

Uttalelse - E6 Finneidstraumen bru - Forslag til detaljregulering til høring og
offentlig ettersyn - Fauske kommune - Nordland fylke
Viser til oversendelse av detaljreguleringsforslag for ny bru over Finneidstraumen, i Fauske
kommune. Etablering av ny bru skal alltid ha tillatelse etter havne- og farvannsloven § 27,
tredje ledd, tiltaksforskriften: d) bruer, i tilegg til tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Forslagsstiller (Statens Vegvesen) må derfor søke Kystverket Nordland om gjennomføring
av tiltaket til etter havne- og farvannsloven, når reguleringsplanen er vedtatt.

Med hilsen

Fridtjof Wangsvik Eva-Mari Rahkola
regiondirektør rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Likelydende brev sendt til:
Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ
Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ

NORDLAND



Fylkesmannen i Nordland
Statens hus,
Molov. 10
8003 BODØ

Dato: 05.04.2016
Vår ref: 15/01149-4
Deres ref: 15/202388-5

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering E6
Finneidstraumen bru i Fauske kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 7. mars 2016.

Direktoratet for mineralforvaltning er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og
utnyttelse av mineralske ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressursene blir
ivaretatt i plansammenheng.

Saken
Hensikten med planarbeidet er å bedre de trafikale forholdene i området ved å bygge
ny bro over Finneidstraumen, med tilstøtende ved og gang- og sykkelveg.

Uttalelse fra DMF
På sørsiden er Finneidstraumen er det registrert en mineralforekomst ved navn
Sjyselvik. Norges geologiske undersøkelse har vurdert forekomsten til å være en meget
viktig lokal ressurs. Etter det DMF vet er massene innenfor planområdet tatt ut, og
DMF kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med mineralressurser eller drift av
massetaket sør for planområdet.

DMF registrerer at det skal etableres et massedeponi på en del av arealet mellom E6
og ny adkomstveg mot Skysselvika. Området er tenkt brukt til overskuddsmasser fra
anleggsarbeidet og til sprengstein fra fjerning av bergknausen. Massedeponiet
beregnes til å ha en kapasitet på inntil ca. 50 000 m . DMF vil i denne sammenheng3

påpeke at mineralressurser er en ikke-fornybar ressurs. Vi anbefaler på bakgrunn av
dette at så mye som mulig av massene utnyttes til egnede formål framfor at massene
deponeres.

DMF har utover dette ingen merknader til planforslaget.

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 40 50
E POST mail@dirmin.no-
WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883
ORG NR NO 974 760 282. .

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92
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Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen Ida Egge Johnsen
seksjonsleder overingeniør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Ida Egge Johnsen

Mottakere:
Statens vegvesen Region
nord

Postboks 1403 8002 BODØ

Kopi til:
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE
Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Molov. 10 8003 BODØ
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Arkiv: 323 Saksbehandler:
Deres dato: 07.03.2016 Anita Andreassen
Deres ref.: 15/202388-8 22959612/anan@nve.no

1

Uttalelse til offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for E6
Finneidstraumen bru - Fauske kommune

Vi viser offentlig ettersyn datert 07.03.2016, e-post vedrørende grunnundersøkelser datert 25.04.2016,
samt våre innspill til planoppstart datert 26.02.2015 og 08.05.2015. Vi beklager sein tilbakemelding.

NVE er nasjonal forvaltningsmyndighet for forebygging av skredulykker, tiltak som berører vassdrag og
vassdragsrelatert fare og elektriske anlegg. Direktoratet er derfor høringspart i plansaker hvor
energianlegg, vassdrag og skredutsatte områder berøres.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny bru med tilstøtende veg og gang-/
sykkelveg forbi Finneidstraumen. Ny bru vil erstatte dagens bru som med sine begrensninger i høyde og
bredde er en faskehals på E6.

Grunnforhold

I vårt innspill til planoppstart gjorde vi oppmerksom på at deler av området i henhold til NGUs
løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) kan bestå av havavsetninger. Dersom det planlegges ny
bebyggelse eller utfyllinger på arealer med marin leire må det gjøres en vurdering av om grunn- og
terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred.

Det er gjennomført grunnundersøkelser, jfr. «Datarapport fra grunnundersøkelse Finneidstraumen
bru», datert 01.07.2015. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet. De geotekniske forholdene
må imidlertid kartlegges i mer detalj på strekningen profil nr 0-190. Det opplyses at dette arbeidet var i
god gang, men at det på grunn av uforutsatte hendelser (borerigg måtte i all hast omdirigeres til Tosbotn
i Brønnøy etter skredene som stenger Fv 76) er blitt noe forsinket. Det vil si at geoteknisk vurdering
ennå ikke foreligger. I e-post datert 25.04.2016 skriver Statens Vegvesen at de antar at grunnforholdene
ikke vil by på særlige utfordringer, og at geoteknisk vurdering skal foreligge i forkant av den politiske
behandlingen i Fauske kommunes planutvalg og kommunestyre henholdsvis 24.05.2016 og 23.06.2016.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst
Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73
Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223
0301 OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

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

NVE har ingen merknader til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for E6 Finneidstraumen bru. Vi
forutsetter at dersom det fremkommer nye opplysninger i forbindelse med supplerende geoteknisk
vurdering, så må disse tas hensyn til.

Med hilsen

Ole-Jan Hauge
regionseksjonssjef

Anita Andreassen
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Nordland
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Henvendelse til: Anja Hennie Halmøy Fredriksen Dato: 01.04.2016
Tlf.: +47 41605289 Saksref.: 201500518-12
Faks: Deres ref.: 15/202388
E-post: Anja.Hennie.Halmoy.Fredriksen@jbv.no Vedlegg:

Uttalelse til detaljregulering av E6 Finneidstraumen bru - Fauske kommune

Det vises til ovennevnte plan mottatt til offentlig ettersyn 8. mars 2016. Vi har tidligere
uttalt oss til varsel om oppstart i brev av 2. mars 2015, samt gitt uttalelse til revidert varsel
om oppstart 3. juli 2015.

Tursti under bru
I revidert oppstartsvarsel av 9. april 2015 ble det opplyst at det vurderes muligheter for en
gang- sykkelforbindelse på sørsiden av Finneidstraumen. Denne turstien er nå tatt inn i
planforslaget og er vist i kart og beskrevet i bestemmelse § 4.2: «Turveger tillates bygd i
en bredde på inntil 3 meter og skal fungere som atkomst til og tursti langs
Finneidstraumen.»

I planbeskrivelsen er det opplyst at denne turstien skal planlegges slik at forholdene i
Finneidstraumen ikke påvirkes. Jernbaneverket vil påpeke at det under
byggeplanlegging/prosjektering også må gjøres vurderinger med hensyn til eksisterende
jernbanebru. Det må blant annet vurderes om stabiliteten til jernbanebru og fremtidig
vedlikehold og drift av jernbanen ivaretas på en tilfredsstillende måte. Videre må turvegen
prosjekteres slik at den utformes i tråd med jernbanens tekniske regelverk.

Eiendomsforhold
Jernbaneverket har vært i kontakt med Statens vegvesen angående avklaringer rundt
eiendomsforhold langs den aktuelle strekningen. Statens vegvesen har opplyst at
eiendomsforholdene er avklart og de nye grensene er hensyntatt ved fastsetting av
planavgrensningen. Vi har forstått det slik at eiendomsgrensene mot jernbanen er oppmålt.
Vi forutsetter at planavgrensningen følger eiendomsgrense mot Jernbaneverkets eiendom.
Dette må være i samsvar med de siste oppmålingsdataene.

Grunnforhold
Det er i ROS-analysen, i henhold til geoteknisk vurdering, konkludert med at
grunnforholdene er gode. Det er gjort grunnundersøkelser og boringer som viser at
grunnforholdene er i samsvar med de kvartærgeologiske kartene.

Jernbaneverket er opptatt av at den planlagte utbyggingen ikke medfører en forverret
situasjon for stabiliteten til jernbanekonstruksjonen. Tiltaket må ikke medføre økt risiko

https://trv.jbv.no/wiki/Forside
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for utglidninger/skred, setninger og erosjon, og dermed økt fare for skade på jernbanen.
Jernbaneverket forutsetter at de geotekniske forhold, inklusive nødvendige
risikoreduserende tiltak, hensyntas i anleggsfasen og permanent.

Jernbaneverket må involveres underveis i planlegging og ved gjennomføring av
sprengningsarbeidene. I forkant og i etterkant av sprengningsarbeidene skal jernbanesporet
innmåles for eventuelt å kunne avdekke setninger.

Med hilsen
Ragnhild Lien

seksjonssjef
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt

Anja Hennie Halmøy Fredriksen
overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi til: Statens vegvesen Region nord
Fauske kommune



Region Kystverket Nordland
Sentral postadresse: Kystverket

Postboks 1502
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post@kystverket.no
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Fylkesmannen i Nordland

Vår ref.:
2015/290-8

Arkiv nr.:
413.2

Saksbehandler:
Eva-Mari Rahkola

Dato:
31.03.2016

Uttalelse - E6 Finneidstraumen bru - Forslag til detaljregulering til høring og
offentlig ettersyn - Fauske kommune - Nordland fylke
Viser til oversendelse av detaljreguleringsforslag for ny bru over Finneidstraumen, i Fauske
kommune. Etablering av ny bru skal alltid ha tillatelse etter havne- og farvannsloven § 27,
tredje ledd, tiltaksforskriften: d) bruer, i tilegg til tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Forslagsstiller (Statens Vegvesen) må derfor søke Kystverket Nordland om gjennomføring
av tiltaket til etter havne- og farvannsloven, når reguleringsplanen er vedtatt.

Med hilsen

Fridtjof Wangsvik Eva-Mari Rahkola
regiondirektør rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Likelydende brev sendt til:
Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ
Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ

NORDLAND



Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Dato: 05.04.2016
Vår ref: 15/01149-4
Deres ref: 15/202388-5

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering E6
Finneidstraumen bru i Fauske kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 7. mars 2016.

Direktoratet for mineralforvaltning er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og
utnyttelse av mineralske ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressursene blir
ivaretatt i plansammenheng.

Saken
Hensikten med planarbeidet er å bedre de trafikale forholdene i området ved å bygge
ny bro over Finneidstraumen, med tilstøtende ved og gang- og sykkelveg.

Uttalelse fra DMF
På sørsiden er Finneidstraumen er det registrert en mineralforekomst ved navn
Sjyselvik. Norges geologiske undersøkelse har vurdert forekomsten til å være en meget
viktig lokal ressurs. Etter det DMF vet er massene innenfor planområdet tatt ut, og
DMF kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med mineralressurser eller drift av
massetaket sør for planområdet.

DMF registrerer at det skal etableres et massedeponi på en del av arealet mellom E6
og ny adkomstveg mot Skysselvika. Området er tenkt brukt til overskuddsmasser fra
anleggsarbeidet og til sprengstein fra fjerning av bergknausen. Massedeponiet
beregnes til å ha en kapasitet på inntil ca. 50 000 m . DMF vil i denne sammenheng3

påpeke at mineralressurser er en ikke-fornybar ressurs. Vi anbefaler på bakgrunn av
dette at så mye som mulig av massene utnyttes til egnede formål framfor at massene
deponeres.

DMF har utover dette ingen merknader til planforslaget.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen Ida Egge Johnsen
seksjonsleder overingeniør

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 40 50
E POST mail@dirmin.no-
WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883
ORG NR NO 974 760 282. .

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92
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Fra: Finneid sveiseverksted AS <gry@finneidsveis.no>
Sendt: 12. april 2016 13:36
Til: Andersen Roar
Emne: VEDRØRENDE FINNEID BRU

Hei igjen og takk for møte den 4. april d.å. på Fauske.

Dere ba i møte at vi  skrev kort ned endringsforslag på de planen dere har i forbindelse med
ovenstående. Mine innspill var som følgende:

1) Vegskulder langs industriområdet på Finneid utføres med forstøtningsmur i stein helt fra
krysset til vei under bru.

2) Krysset utfra industriområdet, mot sør,  utvides slik at transporten kan gå sikkert og
forsvarlig ( Større  radius en dagens vinkel)

3) Bussholdeplass Vaskermoen, sørlig retning – provisorisk avgang utarbeides i påvente av
endelig ferdigstillelse av et trafikksikkert anlegg på motsatt side.  I en anleggstid på ca 2 år  er
det direkte uforsvarlig å ikke ha en trygg skolevei for barna som bor i området.

Håper innspillene blir tatt til følge.

For øvrig vil jeg berømme dere for særdeles god fremstilling av planene.

Med vennlig hilsen
Gry-Janne Rugås

Finneidkaiveien 2
8210 Fauske
Tlf: 75600860/90609998



Finneid bru

Innbyggerne i Lillnesveien kan til tider oppleve stor trafikk på
«Nerveien» mot vannet av tungtransport til og fra Ole Dahl sin
virksomhet ved den gamle lokstallen, og tungtrafikk til og fra
Alucon sine lokaler i Lillnesveien, og trafikk til og fra Mc klubben.

Ole Dahl driver som kjent i byggebransjen og står på og jobber
når det er tilgang på arbeidsoppgaver, noe som kan resultere i at
hans mannskap transporterer masser til og fra sitt område til sent
fredag kveld, og lørdag morgen kl 0700 passerer første lastebilen
husene i Lillnesveien igjen.
Og slik kan transporten fortsette hele dagen.

Det kommer transportører fra både lokale bedrifter og utenbys,
samt utenlandske aktører med råstoffer til Alucon og henter
ferdige produkter derfra.
Mange av de som ikke er kjent her kjører på GPS og kjører inn
Lillnesveien, fra Kv 830 snur ved Alucon og kjører tilbake.
For å komme seg ut av Lillnesveien og inn på Kv 830 må de opp
en lei kneik, som i tillegg er uoversiktlig.
Må de stoppe, eller får stopp på glatt føre i denne kneika må de
rygge tilbake for å prøve på nytt.
Det bor pr. i dag 8 mindreårige barn i Lillnesveien som kan være
ute å leke når et slikt vogntog kommer ryggende inn i
Lillnesveien.

Motorsykkelklubben Turnout holder til i nærheten av Finneid bru.
Medlemmene i denne klubben dyrker sin hobby på fritiden, altså
ettermiddag, kveld og helg og disse utgjør en stor del av trafikken
som passerer husene i Lillnesveien.
Vi kan oppleve at medlemmene kjører privatbil til klubbhuset for å
hente sin motorsykkel, kjøre ut på tur, vende tilbake til
klubbhuset for å hente privatbilen og så kjøre hjem igjen.



Jeg uttaler meg på vegne av innbyggerne i Lillnesveien når jeg sier
at vi ønsker å få all denne trafikken styrt av og på E6 i
nedkjøringen til Finneid kai, forbi Østbø sitt område og under
brua til sine respektive mål.
Dette vil være en meget gunstig avkjørsel da den er på en rett
strekning, samt påkjøring da en kommer rett mot E6 og har god
oversikt både til høyre og venstre.
Dette vil gjøre Lillnesveien til en tryggere vei å ha bolig i samt å få
et roligere miljø i veien.

Mvh
Jack Lundli Stemland
8210 Fauske
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Innspill til detaljregulering for ny E6
Finneidstraumen bru

Jeg ønsker å komme med et par innspill til reguleringsplanen for Finneidstraumen bru som er varslet i
Saltenposten 17.01.2016 og Avisa Nordland 20.01.2016.

Det er to punkter jeg ønsker å kommentere. De er som følger:

1. Innsynsvern mot Østbø’s metalgjenvinnings anlegg på nordsiden av straumen.
2. Forskjønning/fylling mot Finneidstraumen på begge sider.

Innsynsvern mot Østbø AS metalgjenvinnings anlegg på nordsiden av straumen.
Ved inngangen til tettere bebyggelse når man kommer kjørende fra sør blir bilister møtt med hauger av
jern og metall skrot. Dette er lite estetisk pent og for turister og førstegangs reisende til og gjennom
Fauske er dette lite flatterende. Rett og slett en lite pen måte å presentere en flott kommune som
Fauske på.

På side 10 i planbeskrivelsen vises det klart med bilder området med skrot og avfall. Dette viser per i dag
veldig godt nå man kommer kjørende ned bakken mot straumen, men også fra siden når man kjører
parallelt med næringstomten.

Det er beskrevet et innsynsvern langs næringstomten til Østbø’s anlegg på side 32. Det er veldig bra,
men ønsker å nevne at det er betydelig høyde på haugene av skrap metall som er lagret der. Så høyden
på innsynsvernet bør stå i forhold til dette.

Langs finneidstrømmen mot Østbø’s anlegg er det ikke beskrevet noe innsynsvern så vidt jeg kunne se. I
dette område vil kjørende fra sør som kommer ned bakken og over brua kunne se det meste av dette
området. Vil anbefale å sette opp en mur av betongblokker som har et pent visuelt utrykk mot
finneidstrømmen med et eventuelt planke/støy skjerm gjerde på toppen for å ikke gjøre muren for
dominerende. Kan anbefale Recon støttemurs elementer på begge sider av en smal jordvoll som et
eksempel. Dette vil også skjerme innsyn for gående langs Finneidstraumen (Se Figur 1).

Forskjønning/fylling mot Finneidstraumen på begge sider.
Som nevnt på side 20 i planbeskrivelsen er området rundt straumen sterkt forringet av tidligere industri i
området. Jeg vil si at dette er nærmest et overgrep mot naturen. Det som i midlertidig er bra av en
estetisk verdi som også nevnt i planbeskrivelsen er tvilling bruene og brokaret.

Jeg håper at det blir tatt hensyn til de gamle brokarene både fra før og etter krigen og at det blir
opprettet en gangvei rundt disse. Dette for så vidt nevnt i planene, men det jeg gjerne ønsker å nevne er
viktigheten av forskjønning rundt disse og ned mot straumen.
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Fylling av løsmasser og stein mot straumen er både estetisk uriktig og begrenser/vanskeliggjør fiske
langs straumen. Jeg håper det å dumpe løsmasser ned mot vassdrag slik som det er gjort tidligere hører
fortiden til og ikke skjer i 2016. Dette gjelder både nord og sør siden.

I dette området rundt straumen er det et fint fiske og bra tur område. Jeg håper at massene ned mot
straumen kan støttes opp med natursteinsblokker eller andre støttemurs elementer. Her er det viktig
både estetisk men også for friluftsopplevelsen at det ikke er lange slake fyllinger mot vassdraget, men at
tur sti (sørsiden) er så nært strømmen som mulig (se Figur 2).

Dette gjelder begge sider -og ønsker å fremheve at nordsiden ikke må glemmes. Denne veien på
nordsiden kan sees på som en fremtidig flott tur vei langs strandkanten som kunne strekke seg helt fra
Innerfauske/Kleiva, forbi straumen og videre øst mot Kobbstein (badeplass) og Vatnbygda (Se Figur 3).

Jeg håper det jeg har nevnt her blir tatt med i betraktningen ved bygging av den nye broen over
Finneidstrumen.

Har prøvd å holde innspillet så kort som mulig men om det skulle være noe uklart eller punkter dere
ønsker at jeg utdyper mere er det bare å gi meg beskjed.

Mvh

Jan Tore Sletten
jan.tore.sletten@gmail.com
48994704

Vedlagte bilder:

Figur 1, innsynsvern Østbø AS. Både mot sør og øst.
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Figur 2, Finneidstraumen med tegnet natursti (grønt) og strandsonen nordsiden som trenges å renses opp ((rødt).

Figur 3, mulig fremtidig gang og sykkelsti rute mellom Innerfauske og Vatnbygda.



Fra: GH
Til: Andersen Roar
Emne: Ny Finneidstraumen bru
Dato: 18. april 2016 14:22:44
Vedlegg: 1800-2014-0034-rettsbok uthevet side 9.pdf

Hei Roar,

Vi har noen kommentarer til detaljregulering Finneidstraumen bru.

Beskrivelser som legges til grunn for detaljregulering er feilaktig.

1. Det ligger en boligtomt på 83/5 som ikke er hensyntatt � Dette kan være grunnet feil
og mangler i føring av matrikkelen hos Fauske Kommune- vi har bedt dem rette
dette opp, men pr dags dato er dette ennå ikke gjort. Vi legger derfor med Salten
Jordskifteretts kjennelse fra 2015 (se side 9 merket)

2. Usikkerhet på hvordan terrenget skal se ut er vi meget forundret over, da det
foreligger en reguleringsplan inneholdende snitt av terreng og hvor mye grusmasser
som kan tas ut(vedtatt 1999). Denne reguleringsplanen har vi fått opplyst skal gjelde.
Men den gjelder kanskje ikke på akkurat dette området eller tar vi feil?

3. Bildet som viser bruk av området (friluft og næring) side 14 er feilaktig. Vår
boligfestetomt og eiendomstomt 83/115 er utelatt � samt at eiendomstomten 83/151
tinglyst på Gøran Håkonsen  er også er utelatt.

4. Å regulere inn massedeponi i et parkområde som er viktig for lokalbefolkning er etter
vår mening svært uheldig.
Det kan her vises til historiske hendelser som bør være kjent for dere � da det er
Statens Vegvesens behov for utvidelse av driftstid fra 2009 til 2019  (se brev fra dere
datert 2001) som er grunnlaget for at det i dag drives industri/massetak i parken.

5. Tegninger og bilder ser ikke ut for å henge sammen � Da viser vi til side 10 i
tegningsheftet som ikke ser ut for å stemme med alle de bildeillustrasjoner (sør for
Finneidstraumen) som er lagt ved heftet.

Vennlig hilsen
Gøran og Janne Håkonsen
+47 48 02 02 22
gh@arkanadesign.no

mailto:gh@arkanadesign.no
mailto:roar.andersen@vegvesen.no
mailto:gh@arkanadesign.no
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Prosjekt:  E6 Finneidstraumen bru Liste nr. 1
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Bokstav Dato
A001 02.05.2016

B001 02.05.2016

C001 02.05.2016
C002 02.05.2016

D001 02.05.2016

E001 02.05.2016

F001 07.03.2016
F002 02.05.2016

K100C01 18.12.2015 1

O001 02.05.2016
O002 07.03.2016

T001 07.03.2016
T002 07.03.2016
T003 07.03.2016
T004 07.03.2016
T005 07.03.2016
T006 07.03.2016
T007 07.03.2016
T008 07.03.2016
T009 07.03.2016

U001 07.03.2016
U002 07.03.2016
U003 07.03.2016Tverrprofiler, pr. 550, 650 og 900

Merknader

A001-Tegningsliste

Tegn. nr. Tegningstittel Tegnings- dato
Revisjon

Forside

Plan og profil, profil 0 - 950

Tegning til orientering.

Tverrprofiler, pr. 50, 200 og 250
Tverrprofiler, pr. 300, 350 og 400

Visuell presentasjon (3D)
Visuell presentasjon (3D)

Finneidstraumen bru - oversiktsteging

Overbygning
Normalprofil E6

Kryss E6 x Skysselvika Næringsområde

Plan og profil, profil 0 - 750
Plan og profil, profil 750 - 950

Profil, 20100, 60200 og 70400

Plan grustak
Terrengsnitt

Visuell presentasjon (3D)
Visuell presentasjon (3D)
Visuell presentasjon (3D)
Visuell presentasjon (3D)
Visuell presentasjon (3D)
Visuell presentasjon (3D)
Visuell presentasjon (3D)
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NORMALPROFIL E6 - DIM.KLASSE H4
Fjellskjæring

M=1:50
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NORMALPROFIL E6 - DIM.KLASSE H4
Jordskjæring / fylling

M=1:50
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G:\Drm\1350008647\7-PROD\B-Bru\TEG\Tekla\1350008647 Finneidstraumen

1 Til teknisk delgodkjenning 18.12.2015RWAS HSY RSO
Rev. datoUtarb.Revisjonen gjelder GodkjentKontr.Revisjon

1Utarbeidet av Tegningsnum mer/

Byggverksnummer
Arkiv nummer
PROF nummer

Produsert av
Produsert for
Bestiller
Tegningsdato

K100C01

E6 Finneidstraumen

Målestokk A1

revisjonsbokstav

Region Nord
K. Alsos

Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv
1350008647

Konkurransegrunnlag

-Oversikt

Statens vegvesen
Rambøll

18-2917 Finneidstraumen bru

18-2917
Som vist

AFN HSY RSO

15.10.2015

A1

A

A

21

TVERRSNITT A - A
1:50

1 2

3D VIEW

1

1

1

1

8 Undergang for eksisterende grusvei

Rørspunt, se tegn. K100C087

Lysmast, se tegn. K100C646

Stålkjernepeler til berg.
Kote berg akse 1 ca (+6) - (÷3)
Kote berg akse 2 ca (÷19) - (÷12)

5

Fuge i rekkverk. Maksimal bevegelse +/ - 90 mm4

Vegrekkverk, som vist på J-tegninger.
Varmeforsinking

3

2 Overgangsrekkverk, jf. N101 og V161

Brurekkverk, styrkeklasse H21
Rekkverk

Lagre
2 stk potlagre pr. akse
1 stk Shear-key lager i akse 1

Akse 2: Fingerfuge
Fuger

Belegning
Belegningsklasse: A3-4 jf. N400 og R762
Asfaltslitelag og fuktisolering med PmB-baserte materialer
Dimensjoner for slitelagsvekt:

Kjørebane: 2,5 kN/m²
Gangbane: 1,5 kN/m²

Vegtype: H2
ÅDT: 3000
Fartsgrense: 80 km/t
Bro: Stålbjelker med samvirkende dekke
Fundamentering: Stålkjernepeler til berg
Ferdigstilt år:

Konstruksjonsstål: S420NL
Betong:  B45 SV-30
Armering:  B500NC (NS3576-3)

Materialkvaliteter

Prosjekteringsgrunnlag
Håndbok N400, Bruprosjektering, 2015
Håndbok R762, Prosesskode 2, 2012
NS-EN 1990-1999 (Eurokoder)

Utførelsesklasse:  3 (NS-EN 13760: 2009 + NA: 2010)
Bestandighetsklasse:  MF-40 (NS-EN 206-1: 2000 + NA: 2007)
Nøyaktighetsklasse:  B

Alle synlige hjørner avfases 20 mm

Grunnforhold: Bart berg, stedvis tynt dekke på sørsiden av straumen
og randmorene på nordsiden
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Optimal oppfylling

Masseuttak

Trær (furu), naturlig innvandring
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Sammendrag:

2. gangs behandling.

Statens vegvesen fremmer forslag til detaljreguleringsplan for Undergang E6 Fauske.

Planområdet ligger like nord for Fauske sentrum mellom Nico-krysset og der dagens E6 går
under jernbanesporet.

Planforslaget legger til rette for gang- og sykkeltrafikk under E6 i forbindelse med ny
skolestruktur i Fauske. Hensikten er å gi gående og syklende en planfri kryssing av E6, og sikker
skoleveg i forbindelse med ny skolestruktur i Fauske kommune og ny sentralskole på Vestmyra.

Statens vegvesen har utarbeidet reguleringsplanen i samarbeid med Fauske kommune.

Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen, samt møter med grunneierne i området og et
tett samarbeid med prosjektgruppa for nye Vestmyra skole.

Saksopplysninger:

Beslutningen om å utarbeide planen, samt legge den ut til offentlig ettersyn, er gjort av Statens
vegvesen som gis adgang til dette etter § 3-7 i plan- og bygningsloven (pbl).

Planen behandles etter pbls § 12-10, og Statens vegvesen fungerer altså som saksbehandler ved
1. gangs behandling (offentlig ettersyn). 2. gangs behandling gjøres av kommunen i planutvalget
og videre til kommunestyret.

Planoppstart ble annonsert i AN og Saltenposten, og aktører tilskrevet i april 2014.

Ut fra opplysninger fremlagt på oppstartmøtet er planforslaget ikke helt i tråd med overordnet
plan. Det aktuelle området er i dag, i all hovedsak, regulert til vegformål.



Områderegulering for Nye Vestmyra skole ble vedtatt 12.11.2015. Foreliggende planforslag er
tilpasset denne.

Områderegulering for Eiaveien ble vedtatt 13.02.2013. Foreliggende planforslag endrer deler av
denne, bl.a. flyttes adkomst fra Marmorveien til Eiaveien. For øvrig er området regulert i
samsvar med reguleringsplan for Eiaveien, jfr. bestemmelsenes § 3, pkt. 3.1 i foreliggende
planforslag.

Som foreliggende plankart viser er deler av området reguleringsplan for Eiaveien avsatt til
Anlegg- og riggområde i byggeperioden.

Spørsmålet om utarbeidelse av konsekvensutredning, i henhold til forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter pbl (2015), ble drøftet i oppstartmøtet. Kommunen har
avgjort at reguleringsplanen ikke skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 30.06 – 01.09.2015. Her kunne
offentlige instanser, berørte parter og interesserte komme med uttalelser. Flere offentlige
høringsinstanser har innsigelsesrett mot planforslaget.

Det har kommet inn 4 innspill/merknader til planen som har vært på høring. Merknadene er fra
Jernbaneverket, Fauske kommune, ISE NETT AS og Faglig trafikkforum Fauske.

Saksbehandlers vurdering:

Det er utarbeidet et eget Merknadshefte fra Statens vegvesen (vedlagt) med oppsummering av
alle innkomne uttalelser og Statens vegvesen sine kommentarer til disse.

Rådmannen viser til vedlagt Planbeskrivelse - Detaljregulering Undergang E6 Fauske – Plan til
politisk behandling (januar 2016) og Merknadshefte (05.01.2016). Rådmannen tar vurderinger
gjort av Statens vegvesen til etterretning og har ingen ytterligere kommentarer til disse.

Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til Detaljreguleringsplan for Undergang E6 Fauske
vedtas.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, godkjenner
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for Undergang E6
Fauske.

Geir Mikkelsen
rådmann

Utskrift sendes:



Kommunalsjef stab til videre
forføyning
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Planbeskrivelse - Detaljregulering Undergang E6 Fauske

1 Sammendrag
Forslag til reguleringsplan for Ev.6 gang- og sykkelundergang ved Nico- krysset ble lagt ut til offentlig
ettersyn i perioden 30. juni – 01.september 2015.

Planforslaget legger til rette for gang- og sykkelvegundergang under Ev.6 i forbindelse med ny
skolestruktur på Fauske. Hensikten er å gi gående og syklende en planfri kryssing av E6, og sikker
skoleveg i forbindelse med ny skolestruktur i Fauske kommune og ny sentralskole på Vestmyra.

Reguleringsplanen er utarbeidet i samarbeid med Fauske kommune.
Det har vært oppstartsmøte med kommunen, samt møter med grunneierne i området, planutvalget i
Fauske kommune og et tett samarbeide med prosjektgruppa for nye Vestmyra skole

Planoppstart ble annonsert i AN og Saltenposten, og aktører tilskrevet i april 2014. Vi har fått 5
innspill til planen.

Kontaktperson og prosjektleder i Statens vegvesen er: Svein Bjørgo Larsen, e-post
svein.larsen@vegvesen.no, telefon 90942136.

Prosjektgruppa har bestått av følgende personer:
Kjetil Vollan: Prosjekteier
Svein Bjørgo Larsen, planleggingsleder
Gunnar A. Andersen, vegplanlegger
Ingrid Kokkonen, landskapsarkitekter
Arild Sleipnes, geotekniker
Kenneth Alsos, konstruksjon

Fra Fauske kommune har Jan- Erik Johansen vært kontaktperson og deltatt på prosjektmøte.

Reguleringsplanen består av planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringsplankart og
illustrasjonshefte. Dokumentene ble lagt ut på Rådhuset.

Dokumentene kunne leses og lastes ned fra Statens vegvesen sin hjemmeside www.vegvesen.no
(prosjekter på høring) og kommunen sin hjemmeside www.fauske.kommune.no.

Merknader til planen skulle sendes: Statens vegvesen, postboks 1403, 8002 Bodø eller på e-post til
postmottak@vegvesen-nord.no innen 01. september 2015.
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2 Innledning
Forslag til detaljreguleringsplan for Undergang E6 Fauske er utarbeidet av Statens vegvesen i
samarbeid med Fauske kommune, og med hjemmel i Plan og bygningslovens § 3-7. Statens
vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk
vedtak.

Hensikten med planarbeidet er å Hensikten er å gi gående og syklende en planfri kryssing av E6,
og sikker skoleveg i forbindelse med ny skolestruktur i Fauske kommune og ny sentralskole på
Vestmyra.

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i An og
Saltenposten i april 2014.

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt
grunneiere og andre berørte.

Planforslaget består av følgende deler:
• Plankart
• Reguleringsbestemmelser
• Planbeskrivelse

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 30. juni – 01.september
2015 på følgende steder:
• Fauske kommune, servicetorget, rådhuset,
• Statens vegvesen, Region nord, Bodø
• Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter/

Utlegging til offentlig ettersyn blir kunngjort i AN og Saltenposten. Grunneiere og
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring
til offentlige instanser.

Eventuelle merknader til planforslaget måtte være skriftlige og sendt innen 01.september
2015 til:
Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403,8002 Bodø eller firmapost-nord@vegvesen.no

Kontaktperson i Fauske kommune: Jan- Erik Johansen, tlf. +47 75 60 4064

e-post: jan-erik.johansen@fauske.kommune.no

Kontaktperson i Statens vegvesen: Svein Bjørgo Larsen, tlf. 75552941.
e-post: svein.larsen@vegvesen.no

Statens vegvesen har laget en oppsummering av innkomne merknader, og foretatt
justering av planforslaget som er sendt til Fauske  kommunen til endelig vedtak.
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Kommunens endelige vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet i hht. Plan- og
bygningslovens § 12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen.
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen.

3 Hva er en detaljregulering
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.

Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en
detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell
ekspropriasjon av grunn.

4 Bakgrunn for planforslaget

4.1 Planområdet

4.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for Undergang E6 Fauske
Planforslaget legger til rette for gang- og sykkelvegundergang under Ev.6 i forbindelse med ny
skolestruktur på Fauske. Hensikten er å gi gående og syklende en planfri kryssing av E6, og sikker
skoleveg i forbindelse med ny skolestruktur i Fauske kommune og ny sentralskole på Vestmyra.

4.3 Målsettinger for planforslaget

Vedtatt reguleringsplan høsten 2015 slik at undergang kan stå klar til skoleåpning høsten
2016. Pga. endringer i budsjett har prosjektet ikke finansiering og det er usikkert når det vil
komme penger til gjennomføring.

4.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
Spørsmålet om utarbeidelse av konsekvensutredning ble drøftet med Fauske kommune i
oppstartsmøte.
Konklusjonen er at tiltaket ikke faller inn under bestemmelsene om KU.

Begrunnelse:
Ut fra opplysninger fremlagt på oppstartsmøtet er planforslaget ikke helt tråd med overordnet plan.
Det aktuelle området er i dag, i all hovedsak, regulert til vegformål Tiltaket er vurdert til ikke å ha
vesentlig virkning på miljø og samfunn, og faller derfor ikke inn under forskrift om
konsekvensutredning.

4



Planbeskrivelse - Detaljregulering Undergang E6 Fauske

4.5 Rammer og premisser for planarbeidet
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nasjonal transportplan
Prosjektet er omtalt i NTP med handlingsprogram for perioden 2014-2017. Det ligger inne med
finansiering 2016 og 2017.

Planstatus for området

Utsnitt fra kommunedelplan for Fauske Sentrum.
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Kommunedelplanen viser at deler av planområdet er avsatt til næring.

Utsnitt fra gjeldende reguleringsplaner, i planområdet. Reguleringsplanen berører reguleringsplan for
Eiaveien.
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Planbeskrivelse - Detaljregulering Undergang E6 Fauske

Gjeldende reguleringsplan for G/S-veg langs E6 som viser lukking av Farvikbekken på deler av
strekningen for å oppnå stabilitet i området.

Planer på høring i området

Ny reguleringsplan for Vestmyra Skole som er vedtatt av Fauske kommune.
Vi har et tett samarbeide med Fauske kommune som er ansvarlig for denne planen og de to planene
vil bli tilpasset hverandre før vedtak.
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet

5.1 Beliggenhet

Planområdet ligger like nord for Fauske sentrum mellom Nico krysset og der dagens E6 går
under jerbanesporet.

5.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk

Se punkt 4.5.

5.3 Trafikkforhold

Se barnetråkkrapport.

5.4 Teknisk infrastruktur
Kabler, rør og ledninger ligger i dag under eksisterende gang- og sykkelveg. Omlegging (midlertidig og
permanent) er en del av planoppgaven

Byggbarhet og omlegging av vegsystemet i anleggsperioden blir vurdert i byggeplanen.

5.5 Landskapsbilde/bybilde

Området er i dag preget av biltrafikk, næringsvirksomhet og boligbebyggelse. E6 med G/s-
veg og avkjørsel til Fugelveien og Marmorveien preger trafikkbildet. På vestsiden renner
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Farvikbekken som er delvis lagt i rør med spredt treklynger og utgjør et grønt innslag i
området.
Området nord for Marmorveien som er et gammelt militærområde er gjerdet inn. Området
preges av gjengroing.

5.6 Nærmiljø/friluftsliv

Planlagte området er ikke kartlagt som viktig friluftsområder i Fauske kommune sin
friluftskartlegging.

5.7 Naturmangfold

Det er ikke registrert verdifulle naturområder i planområdet.

Det ble i 2010 gjort søk etter fremmede arter langs riks- og fylkesveger i Bodø-området. Funn ble lagt
inn i databasen Artsobservasjoner. Databasen er sjekket for artene Tromsøpalme, Sibirbjørnekjeks,
Kjempespringfrø, Lupin og Parkslirekne, og det ble ikke registrert funn i det aktuelle området.

5.8 Kulturmiljø

Det er ingen bygninger eller kulturmiljø av historisk verdi innenfor planområdet.

5.9 Naturressurser

Det er ikke aktiv jord- eller skogbruksdrift som blir berørt innenfor planområdet

5.10 Grunnforhold

Det er foretatt grunnboringer i planområdet. Det er leire i området der kulverten skal
bygges.

5.11 Andre forhold – kabler og rør

Kabler, rør og ledninger ligger i området i dag. Omlegging (midlertidig og permanent) blir en
del av planoppgaven
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6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering

6.1 Planlagt arealbruk
Reguleringsformål og løsninger

Reguleringsplan

Området er regulert til G/S-veg, med tilhørende areal som er nødvendig for å gjennomføre
prosjektet.

6.2 Tekniske forutsetninger
Kjøreveger
Det reguleres ingen nye kjøreveger.
Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt
Kulverten har følgende mål:

Startpunkt g/s-veg På østsiden av kryss mellom Hegreveien og
Fuglveien
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Sluttpunkt g/s-veg På nordsiden av kryss mellom Marmorveien og
Eiaveien.

Tot. lengde fra innkjøring
Hegreveien til sluttpunkt

250 m

Lengde ny veg 240 m, pluss 50 m arm nordover mot E6
Lengde kulvert Ca 19m

Bredde kulvert 4,5 m
Høyde kulvert 3,2 m
Stigning fra Fuglveien 4,7 %
Stigning mot Eiaveien 7,0 %
Stigning mot g/s-veg på E6 7,0 %
Ev. innløsning Innløser «hytte» fra Fauske Helsesportslag
Tilpasning til skoleveger God tilpasning til kommunens planer om

tilrettelagt skoleveg

Andre tekniske forutsetninger
Kulverten planlegges utført som elementkulvert under dagens E6 for å redusere byggetid. Endene av
kulverten plass-støpes i betong for å kunne tilpasse konstruksjonen til terrenget. Det foreslås
steinmurer for å holde tilbake masser der naturlig jordskråning ikke er mulig. Det forutsettes
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brøytetett rekkverk langs E6 i nødvendig lengde for å hindre at snø brøytes ned i gang- og
sykkelanlegget.

3D-modell Elementkulvert

Typisk tørrsteinsmur
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Fravik fra vegnormal
Ingen fravik fra vegnormalen

Alternativsvurderinger

Med bakgrunn i barnetråkkrapport har det vært sett på 3 forskjellige løsninger til undergang
under E6.

NICO- Alternativet
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EXIM- Alternativet

Statskog - Alternativet

Med bakgrunn i barnetråkkundersøkelser, se vedlegg, og Norconsult sin rapport og
geoteknisk rapport har vi etter en samlet vurdering kommet fram til at Statskog alternativet
er å foretrekke.
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7 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger

7.1 Framkommelighet
Planforslaget gir bedre fremkommelighet for alle trafikanter; gående og syklende trenger ikke stoppe
opp i dagens krysningspunkt, dette gir også bedre kapasitet og flyt på E6 for andre trafikanter.
Viktigst av alt er at dette vil gi alle som skal til nye Vestmyra skole en trafikksikker skoleveg.

7.2 Samfunnsmessige forhold
Planen forutsetter midlertidig og permanent omlegging av rør, kabler og ledninger.

7.3 Avlastet veg og forslag til omklassifisering

Ingen veger som skal omklassifiseres.

7.4 Naboer
Berørt bebyggelse
Fauske helseportlag sine bygninger må flyttes, da de kommer i konflikt med planen.

Innløsning av bebyggelse
Helsesportslaget sine bygninger må innløses. Dersom vi kan finne en ny plassering for
bygningene i samarbeid med Fauske kommune vil bygningene kunne flyttes.

7.5 Byggegrenser

Byggegrense innenfor planområdet styres av vegloven.

7.6 Gang- og sykkeltrafikk
Tiltaket bedrer forholdene for gående og syklende og gi elever ved nye Vestmyra skole en
trafikksikker skoleveg.

7.7 Kollektivtrafikk

Kollektivtransport blir ikke berørt.

7.8 Landskap/bybilde
Ideelt sett krever en kulvert plass omkring seg, om den skal kunne stedstilpasses godt. I dette tilfellet
skal kulverten bygges i en trang situasjon med flere bindinger.

For at denne lange, nedsenkede konstruksjonen likevel skal fungere formmessig foreslås et enkelt
hovedgrep med en gjennomgående loddrett steinmur mot Marmorveien . Vest for kulverten et
skrånende  åpent terreng med spredte klynger av trær.

Kulverten skal oppleves som en del av nærmiljøet og som en sikker og trygg skoleveg. Hovedformen
skal være lettfattelig, det skal være enkelt å orientere seg slik at konflikter mellom de ulike myke
trafikantene unngås.

I den videre prosessen vektlegges å:
• Arbeide med detaljene for inn- og utløpssonene fra kulverten.
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• Forme rekkverksløsninger/ snøskjerming som gjør minst mulig utav seg.
• Bruke belysning til å heve opplevelsen av å være i kulverten når det er mørkt.
• Finne løsninger som gjør betongoverflatene resistente mot «tagging» og mulig å rengjøre om det

skulle skje.

7.9 Nærmiljø/friluftsliv

Kulverten vil gi en sikrere og bedre forbindelse mellom Vestmyra, med skole, idrettshall og
fotballhall, og de østlige delene av Fauske sentrum.

7.10 Naturmangfold

Området der kulverten skal bygges er  delvis gammel kulturmark (eng), og veksten viser at
jordmassene er næringsrike. Det må derfor forventes at det kan dukke opp åkerugress når man
begynner å grave i de øvre jordmassene, og det kan forventes å være Sibirbjørnekjeks i området.

Det må lastes ut en god del masser fra området når kulverten skal bygges. Grunnboringene viser hvor
mye løsmasser der er. For å unngå mye ugress/ uønskede arter i nyanlegget bør følgende forhold
legges til grunn for konkurransegrunnlaget:
• All gammel matjord/ eng (øverste 30 cm tykke jordlaget) kjøres bort.
• Undergrunnsjord (fra 30-50 cm) mellomlagres i området og brukes til å dekke anleggets

sidearealer, som såes til.
• Det tas inn poster for ugrasbekjempelse både i forhold til mellomlagret jord, og i nyanlegget.

Farvikbekken må legges i rør på en strekning nord for undergangen ned til Fuglveien.

7.11 Kulturmiljø

Det er ingen bygninger eller kulturmiljø av historisk verdi innenfor planområdet. Skulle det
dukke opp kulturminner under graving vil det bli varslet om dette.

7.12 Naturressurser
Jordbruk
Ingen virkning
Skogbruk
Ingen virkning
Reindrift
Ingen virkning
Drivverdige fjell- og løsmasseforekomster
Ingen virkning

7.13 Støy og vibrasjoner
Bygging av gang- og sykkelkulvert vil ikke medføre mer støy.
I anleggsperioden vil særlig spunting medføre støy, og krav til utstyr skal vurderes i forbindelse med
byggeplan.
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7.14 Massehåndtering
Masser kan deponeres innenfor planområdet.

7.15 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse
Planen legger til rette for en forbedret situasjon for gående og syklende, og vil ikke endre situasjonen
på andre måter enn at trafikksikkerheten og kapasiteten i krysset forbedres.

I forbindelse med byggeplan vil det bli utarbeidet en risikovurdering (Risken) for å se på forhold som
kan være risikofylte i anleggsperioden: Spunting og arbeid i nærheten av trafikkert vei, omlegging av
rør og ledninger (med fare for utslipp), flytting av tømmestasjon og stenging av rør til dieseltank på
Shell.

Trafikkavvikling i anleggsperioden vil bli omtalt i byggeplan

I tillegg skal entreprenøren utarbeide sikker jobbanalyse før arbeidene starter opp.

Naturfare
Ikke aktuelt.

Ras, skred
Se geoteknisk rapport som er vedlagt.

Flom, erosjon, vann
Farvikbekken går gjennom planområdet denne bekken er regulert og flomvann blir overført til et
annet vassdrag, Leirelva.

Klima
Økt nedbør vinterstid kan medføre økt fare for at vann kan bli stående i en kulvert. Drenering av
overflatevann vil bli dimensjonert til å tåle en forventet økning i nedbør.

Menneske-og virksomhetsbasert fare
Ikke aktuelt.

Beredskap
Ikke aktuelt.

Trafikksikkerhet
Planens formål er å bedre trafikksikkerheten, særlig for myke trafikanter

8 Konsekvensutredning
Ikke krav til konsekvensutredning for dette prosjektet.
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9 Gjennomføring av forslag til plan

9.1 Framdrift og finansiering
Prosjektet er omtalt i NTP med handlingsprogram for perioden 2014-2017. Det ligger inne med
finansiering 2016 og 2017.

9.2 Utbyggingsrekkefølge

Dette vil bli vurdert som en del av byggeplanen.

9.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden
Dette vil bli vurdert som en del av byggeplanen.

9.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og
hvordan disse skal ivaretas. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta
miljøtema i forhold til lover og forskrifter. Planen skal være både grunnlag for prosjektering
og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin
håndbok 151 ”Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt” setter krav om at det
skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt.

I tabellen nedenfor er det opplistet spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med
i YM-plan.

Innspill til YM-plan:
Tema Problemstillinger/vurderinger
Støy X
Vibrasjoner X
Luftforurensning
Forurensning av jord og vann X
Landskap X
Nærmiljø og friluftsliv X
Naturmiljø X
Vassdrag og Strandsone X
Kulturminne og kulturmiljø
Naturressurser
Energiforbruk
Materialvalg og
avfallshåndtering

X

Flere tema?

SHA og YM plan vil bli utarbeidet i forbindelse med konkurransegrunnlaget.
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12 Vedlegg

1. Forslag til plankart

2. Forslag til bestemmelser

3. Illustrasjonshefte

4. Andre dokumenter: Barnetråkkregistrering, Geoteknisk rapport.
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Planbestemmelser:

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG
SYKKELUNDERGANG E6, FAUSKE KOMMUNE

Dato for behandling i PNM-komiteen ������������..
Vedtatt i bystyret ���������������������
Under k-sak nr. .���������������������.

§ 1 GENERELT
§ 1.1  Formål
Reguleringsplanen legger til rette for bygging av gang- og sykkelundergang under E6, ved
krysset mot Marmorveien, for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende i forbindelse
med ny skole på Vestmyra.
§ 1.2  Planavgrensning
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart, datert 01.06.2015, merket med
arealplanID 1841- 2015003.
§1.3 Forholdet til andre planer
Planforslaget erstatter deler av følgende planer:
• Reguleringsplan for Fauske N - Løgavlen Gang - Sykkelvei, planID 1841-1991002.
• Reguleringsplan for Eiaveien , plan-ID 1841-2011003

§ 1.4 Arealbruksformål
Området reguleres til følgende formål jf. plan- og bygningslovens kapittel 12:
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Offentlig eller privat tjenesteyting

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Kjøreveg (o_SV1 og o_SV2)
Gang- og sykkelveg (o_SGS))
Annen veggrunn � tekniske anlegg (o_SVT)

§ 2 FELLESBESTEMMELSER

§ 2.1  Universell utforming
Anlegget skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Løsningene skal være
lettleste og logiske og forebygge konflikter mellom ulike myke trafikanter med ulikt fartsnivå.

§ 2.2  Støyforhold
Krav til støynivå i anleggsperioden skal tilfredsstille kravene i støyretningslinje T-1442.

§ 2.3 Kulturminner
Dersom det under arbeid i marken kommer frem gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet umiddelbart stoppe og melding sendes Sametinget
og/eller Nordland Fylkeskommunes kulturavdeling. Det vises til lov av 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminnevern.
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§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 3.1  Offentlig eller privat tjenesteyting
Området er regulert i samsvar med reguleringsplan for Eiaveien. Bestemmelser for utnytting
av området henvises det til reguleringsplan for Eiaveien.

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 4.1  Offentlig veg
O_SV1 og O_SV2. Formålet omfatter areal til veg med tilhørende anlegg.

Veg med tilhørende anlegg skal dimensjoneres og bygges i henhold til enhver tid gjeldende
vegnormal. Tilpassing og justering innenfor regulert trafikkareal tillates i forbindelse med
prosjektering av byggeplan for riksvegen.

§ 4.2  Gang- og sykkelveg
O_SGS. Gang- og sykkelveg skal legges i kulvert under E6.

Tilpassing og justering av detaljløsningene for kulvert og gang-/ sykkelveg, tillates i
prosjekteringsfasen innenfor areal regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

§ 4.3  Annen veggrunn � tekniske anlegg (SVT)
O_SVT. Arealene kan benyttes til beplantning, grøfter, mur, gjerde, skråninger, snølagring,
rabatter, lystekninske anlegg og andre konstruksjoner i tilknytning til veganlegget.

§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§ 5.1  Rekkefølgekrav
Før skolestart skoleåret 2016/2017 skal det være etablert ekstra sikkerhetstiltak ved dagens
kryssing av E6 i «Nico krysset»

§ 5.2  Vann og a vløp
Planer for omlegging av VA med beskrivelse må godkjennes av Fauske kommune før
arbeidene starter.

Dato: 05.02.2016
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1 Sammendrag

Det har kommet inn 4 merknader/ innspill til planen som har vært på høring. Merknadene

var fra Jernbaneverket, Fauske kommune , ISE NETT AS og Faglig trafikkforum Fauske. Alle

merknader er oppsummert og kommentert lengre bak.

2 Høringen

2.1 Reguleringsplanprosessen

Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 01.07.2015 til 01.10.2015.

3 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn

3.1 Merknader fra offentlige aktører

Jernbaneverket

Jernbaneverket viser til plan sendt ut på høring. Jernbaneverket har ingen merknader til

planforslaget

Kommentar fra Statens vegvesen

Tatt til orientering.

Fauske kommune

Foreliggende reguleringsplan må tilpasses gjeldende reguleringsplan for Eiaveien. Regulert adkomst

til dette området er fjernet og ny adkomst til dette området må derfor tas inn i foreliggende

planforslag. Planen må også samkjøres med oråderegulering for ny skole på Vestmyra. Viktig med

sikker kryssing av Fugleveien.

Kommentar fra Statens vegvesen

Planforslag som oversendes kommunen er justert og tilpasset de to reguleringsplaner Fauske

kommune har kommentert.

ISENettAS

ISE Nett AS har infrastruktur i planområdet. ISE NETT ønsker å bli tatt med på råd for å komme fra til

løsningsforslag for byggeplanarbeidet.
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Kommentar fra Statens vegvesen

Under utarbeidelse av byggeplan vil ISE Nett AS bli kontaktet.

3.2 Merknader fra private aktører

FagligtrafikkforumFauske

Anvendelse og bruk

Plasseringen av undergangen slik den er regulert vil kunne medføre at de elevene som ferdes til og

fra Vestmyra og Kirkeveien fra Hauan og jernbaneområdet ikke vil benytte seg av undergangen siden

dette vil føles som en lengre veg enn det å krysse over i eksisterende gangfelt.

Trafikksikkerheten ivaretas ikke godt nok når undergangen leder til en kryssing av veien inn til

Vestmyra rett i bakkant av krysset inn til skoleområdet.

Trafikk som ønsker å følge Fugleveien videre til boligområdet, fotballhall og industriområdet vil ikke

ha mulighet til å oppdage gående og syklende fra venstre, siden trafikk og spesielt busser som

kommer ut fra skoleområdet vil dekke det nødvendige synsfeltet ved kryssingen for skolebarna. I

mørke vil dette problemet bli vesentlig større siden lys fra møtende kjøretøy gjør det ennå

vanskeligere å oppdage kryssende fotgjengere og syklister. Vil her påpeke at kjøretøy som kommer

fra skoleområdet og skal mot E6 treffer møtende med lysene når de svinger, og dermed blender

kjørende som skal krysse gang og sykkelvegkryssingen, og vil utgjøre en betydelig fare for påkjørsel

og er slik vi ser det ingen god løsning, siden denne kryssingen ikke blir mindre farlig enn kryssingen av

E6 slik den fremstår i dag, heller farligere.

Løsningen slik vi ser det er at avkjøringen til Vestmyraområdet må flyttes nord for undergangen og at

undergangen ender ut uten kryssing av vegen ved at eksisterende veg stenges og gående/syklende

ledes inn i skoleområdet før avkjøringen til idrettshallen og da langs med idrettshallen inn til

skoleområdet, altså et fysisk skille mellom de myke trafikantene og motorferdselen inn til

skoleområdet.

Fortau fra sentrum langs E6 må også ledes inn på gang/sykkelvegen og ikke bruke den eksisterende

vegen slik den ligger i dag.

Dette vil i tillegg føre til at man sikrer at undergangen blir brukt siden dette vil føles som den raskeste

vegen til og fra skolen og området.
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Kommentar fra Statens vegvesen

Anvendelse og Bruk

Statens vegvesen har i samarbeid med Fauske kommune blitt enige om at denne løsningen, sammen

med tiltak Fauske kommune skal gjøre med tilførselsveger til undergangen blir en god løsning. Vi er

samtidig klar over at ikke alle kommer til å velge undergangen, derfor har Statens vegvesen også sagt

at det skal gjøres tiltak på dagens overgang på E6.

Trafikksikkerhet.

Dagens kryss mellom skoleområdet og Fuglveien er ikke bra, i områdeplan for ny Vestmyra skole er

det regulert inn et utbedret kryss som vil gi bedre sikt og trafikkforhold. I tillegg vi det for de som

kommer fra undergangen og skal krysse Fuglveien bli oppmerket med egen overgang som vil være

belyst.

Løsning

Ny rv.80 mellom Klungset og Vestmyra legger til rette for å lede all trafikken inn til området som dere

foreslår. Denne løsningen vil komme på høring i løpet av 2016.

4 Eventuelle endringer etter offentlig ettersyn

Reguleringsplan for undergang er tilpasset til tilstøtende reguleringsplaner.
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/6642
Arkiv sakID.: 16/296 Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget
Sak nr.: 070/16 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 02.06.2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - REVISJON AV HANDLINGSPROGRAMMET
FOR FYSISKE TILTAK 2017

Vedlegg: Brev fra Statens vegvesen/Nordland fylkeskommune datert 16.2.2016 – Kunngjøring av
trafikksikkerhetsmidler 2017.
E-post m/vedlegg fra KrF v/Jens Kyed datert 15.2.2016.

Saksopplysninger:

Trafikksikkerhetsplanen for Fauske kommune 2012 – 2016 ble vedtatt i K-sak 171/12 den
17.12.2012. Handlingsprogrammet for fysiske tiltak, pkt. 8.3 må rulleres jevnlig etter behov.
Programmet ble senest rullert i sak 068/15. Det er nå behov for ny rullering som grunnlag for
søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2017.

Kommunen har stor oppmerksomhet rettet mot trafikale utfordringer for barn og unge. Dette
gjelder både vei til skole og fritidsaktiviteter. Endringer i skolestrukturen i Fauske sentrum gir ny
skolevei for mange elever.

I handlingsprogrammet for 2016 ble det lagt vekt på å prioritere tiltak for sikring av skolevei til
nyskolen på Vestmyra.

Det er i løpet av året kommet inn et innspill til plan- og utviklingsutvalget som kan vurderes som
et tiltak i handlingsplanen. Innspillet kommer fra Fauske KrF v/Jens Kyed og gjelder tiltak for
trygg og trafikksikker skolevei på fylkeskommunale veier i Valnesfjord.

Trafikksikkerhetsutvalget har utarbeidet oversikt over tiltak som anbefales som grunnlag for
søknad om trafikksikkerhetsmidler.

Det foreslås følgende tiltak i prioritert rekkefølge:

Tiltak Kostnad
G/S-vei fra E6 fram til SKS Arena, 260 meter, a/kr
10.000 pr/m

Kr 2.6 millioner

Tiltak i forbindelse med uteareal ved Finneid skole Ikke kostnadsberegnet
Bygging av vei Helskarveien – Badestrandveien, 900 m
a/kr 7000 pr/m

Kr 6,3 millioner

Planarbeid Finneid – g/s-vei fra Heia og ned til
Vatnbygdveien

Kr 100.000



Tiltakene er ikke kostnadsberegnet, det brukes erfaringstall ved budsjetteringen.

Saksbehandlers vurdering:

Ved tildeling av trafikksikkerhetsmidler forutsettes det at kommunen har gyldig
trafikksikkerhetsplan for tildelingsåret som er 2017. Fauske kommunes trafikksikkerhetsplan
gjelder ut år 2016, den må rulleres i løpet av inneværende år.

Innspillet fra KrF om etablering av g/S-vei fra Valnesfjord kirke til Stemlandssvingen og fra
Strømsnes til Hageneshaugen/Helskog bør formidles videre til veieier som er Nordland
fylkeskommune.

Rådmannen velger å følge prioriteringen til Trafikksikkerhetsutvalget. Etablering av Fauske
Fotballhall, SKS Arena har endret trafikkbildet i området. Både biltrafikk og antall gående og
syklende som ferdes i området har økt betydelig. Det er satt i gang et arbeid med å få satt ned
fartsgrensen fra 50 til 30 på strekningen E6 til SKA Arena. I tillegg bør arbeidet med å etablere
gang- og sykkelvei på samme strekning prioriteres.

Det kan søkes om tilskudd med inntil 80 % av tiltakets kostnad. 20 % må dekkes av kommunen.
I Fauske kommunes budsjett for 2016 er det satt av kr 200 000,- til å dekke kommunens
egenandel, Forutsatt samme bevilgning for 2017 kan kommunen søke om kr 800 000 i tilskudd.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Fauske kommune prioriterer tiltak G/S-vei fra E6 fram til SKS Arena som grunnlag for
søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2017.
Det søkes om kr 800 000,- til gjennomføring av fase 1 ca 100 meter kostnadsberegnet til
kr 1 000 000,-.

Det sendes henvendelse til Nordland fylkeskommune vedrørende behov for G/S-vei langs
skoleveien til Valnesfjord skole.

Geir Mikkelsen
rådmann



Statens vegvesen

Nordland fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske
føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder
fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.
Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Dreyfushammarn 11, 3.etg. Statens vegvesen
Region nord firmapost@vegvesen.no 8002 BODØ Landsdekkende regnskap
Postboks 1403
8002 BODØ Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Samtlige kommuner i Nordland

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:
Region nord Trygve Hansen / 75552904 16/24777-1 16.02.2016

Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2017 - kunngjøring.

Med forbehold av fylkestingets bevilgning for 2017 kunngjøres med dette ledige midler til
kommunale trafikksikkerhetstiltak/fysiske tiltak for gjennomføring i 2017.

Tilskuddsordningen forvaltes av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) med Statens
vegvesen som sekretariat. Det forventes å kunne disponere ca. 15 mill.kr til formålet i 2017.
Det kan gis tilskudd på inntil 80 % av tiltakets kostnad begrenset oppad til 3 mill.kr per
tiltak. De resterende 20 % og evt overskridelser må dekkes av kommunen.

Det kan også søkes om tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan og/eller byggeplan i
henhold til vegvesenets håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Satsene her er inntil kr 500 000,-
/maks 80 % for utarbeidelse av reguleringsplan og inntil kr 300 000,-/maks 80 % for
utarbeidelse av byggeplan. Hvilke type tegninger skal avklares med vegvesenet i hvert enkelt
tilfelle. Offentlig veg skal for øvrig planlegges og utformes i henhold til vegnormal N100. Når
godkjent plan foreligger kan det så søkes om tilskudd til bygging/gjennomføring. Tilskudd
til planarbeid forutsetter at prosjektet er av en slik størrelse at det kan realiseres med
tilskudd fra NFTU.

En forutsetning for å kunne søke om tilskudd er at kommunen har gyldig
trafikksikkerhetsplan for tildelingsåret, altså 2017. Dersom prosjektet det søkes om tilskudd
til avviker fra prioriteringene i trafikksikkerhetsplanen begrunnes dette i søknaden.
Søknaden må også vise til kommunens oppfølging av holdningsskapende tiltak.

Tilskuddet skal primært nyttes til fysiske tiltak langs skoleveger eller andre områder hvor
barn ferdes, f.eks. idrettsanlegg. Midlene kan anvendes til tiltak langs kommunale- eller
fylkeskommunale veger, men også langs riksveger i spesielle tilfeller.
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Vegbelysning.
Ved de aller fleste søknadene om tilskudd til fysiske tiltak inngår vegbelysning som en del av
tiltaket. Dette gjelder ikke minst ved bygging av gang/sykkelveger og busslommer.
Fylkestinget har i sak 23/2001 vedtatt at vegnormalenes krav til vegbelysning også gjøres
gjeldende langs fylkesvegene. Ved utarbeidelse av byggeplan skal drift og vedlikehold av
veglysanlegg være avklart før søknad innsendes.

For å komme i betraktning ved tildeling av tilskudd for 2017 må alle punktene i vedlagte
søknadsskjema utfylles og alle nevnte vedlegg følges søknadsskjemaet. Mangelfullt utfylt
skjema eller manglende vedlegg kan medføre at søknaden ikke blir behandlet.

Søknaden skal vedlegges
- Prosjektbeskrivelse og en vurdering av forventet effekt av tiltaket.
- Oversiktskart som viser prosjektets plassering i forhold til skoler e.l.
- Byggeplan godkjent av vegvesenet
- Realistisk kostnadsoverslag basert på byggeplan
- Garanti for den kommunale egenandelen
- Bekreftelse på avklart grunneierforhold.

Vår målsetning er at den enkelte kommune skal være underrettet om utfallet av søknaden
senest i månedsskifte oktober/november i år slik at den kommunale egenandelen kan
innarbeides i kommunens budsjett for 2017. Frist for fullføring av prosjektene vil bli satt til
1.11.2017. I spesielle tilfeller kan det for prosjekt som er oppstartet søkes om ett års
utsettelse. Etter dette trekkes normalt tilsagnet tilbake.

For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med trafikksikkerhetsutvalgets leder, fylkesråd
for samferdsel, Willfred Nordlund, wilnor@nfk.no tlf. 416 22 080 eller
trafikksikkerhetsutvalgets sekretariat i nord-fylket katrine.kvanli@vegvesejn.no for midt-
fylket marlene.landbakk@vegvesen.no og for Helgeland ivar.heggli@vegvesen.no

Frist for innsendelse av søknad om tilskudd settes til 1.7.2016. Søknaden sendes: Statens
vegvesen/NFTU, Postboks 1403, 8002 Bodø eller firmapost-nord@vegvesen.no

For Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Med hilsen

Willfred Nordlund
Leder NFTU

Hansen Trygve
Sekretariatet

mailto:wilnor@nfk.no
mailto:katrine.kvanli@vegvesejn.no
mailto:marlene.landbakk@vegvesen.no
mailto:ivar.heggli@vegvesen.no
mailto:firmapost-nord@vegvesen.no
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Fra kommune: …………………………………………………………………………………………………

Prosjektets navn: ………………………………………………………………………………………………

Søker tilskudd planmidler eller bygging:………………………………………………………………….

Kommunens pri. nr.: ……………………

Fylkesveg: ……………………….. Kommunal veg …………………….. Riksveg ……………………….

Totale kostnader kr …………………………………. Søknadsbeløp kr ………………………………….

Kommunal egenandel bevilget?  Ja/nei

Foreligger det vedtatt reguleringsplan? Ja/nei.        (dersom ja – henvis til nettsted)
……………………………………………………………………………………………………………………….

Bekreftelse på avklart grunneierforhold? Ja/nei  (dersom ja skal dette vedlegges)

Trenger søknaden ytterligere kommunal behandling? Ja/nei  …………....................................

Har kommunen gyldig trafikksikkerhetsplan for kommende år? Ja/nei.
Dersom ja / se nettsted:
……………………………………………………………………………………………………………………..

Kontaktperson: …………………………………………………………………………………………………

e-postadr: …………………………………………………. Tlf.: …………………………………...............

Dato/underskrift: ……………………………………………………………………………………………….

Vedlegg til søknaden:
Prosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag.
Kart.
Ved byggesaker: Byggeplan godkjent av vegvesenet

Søknaden sendes innen 1.7.2016 til
Statens vegvesen/NFTU, Postboks 1403, 8002 Bodø eller firmapost-nord@vegvesen.no

mailto:firmapost-nord@vegvesen.no
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Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.



Fra: Jens Bertel Kyed <jens_kyed@me.com>
Sendt: 15. februar 2016 10:02
Til: Postmottak
Kopi: Bodhild Bugge Aase; Anna; Ole Ragnar Jenssen; audun@klestrykk.no; Erling

Palmar; monjab. post; Ester Wollbakk; srbaadsvik@sbnett.no; Ronny Borge;
kjetil@sorbotten.no; hatlejan@online.no

Emne: Innspill - trygg skolevei
Vedlegg: Grunngitt spørsmål - trygg skolevei.pdf; ATT00001.c

Vennligst videresend til Plan og utviklingsutvalget følgende forespørsel:

Jeg viser til kommunestyremøtet den 11 februar der ordfører på vedlagte grunngitte spørsmål svarte at
dette måtte kommunen gripe fatt i og henviste til Plan og utvikling - og kommunens
trafikksikkerhetsutvalg.

Derfor oversender jeg herved det grunngitte spørsmålet i sin helhet til plan og utviklingsutvalget og ber
om at denne saken tas opp som snarest og at det arbeides videre med hvordan disse konkrete
strekningene kan gjøres trafikksikre så snart som overhodet mulig og helst med virkning allerede fra
skolestart høsten 2016.

Det bes også om at kommunen tar kontakt med Nordland Fylkeskommune som er veieier i Valnesfjord
snarest for å se hvordan man kan samordne tiltak og raskt og rimelig få til en løsning som bidrar til å
trygge skolebarns rett til å ha en trygg og trafikksikker skolevei som samtidig bidrar til god folkehelse.
Mao at de ikke lenger tvinges til å måtte ta buss til og fra skolen.

Med vennlig hilsen,

Jens Kyed
Fauske KrF



Grunngitt spørsmål:

Ordfører,

Trygge skoleveier er et tema som lenge har opptatt Kristelig Folkeparti.

I Stortinget får KrF nå gjennomslag for at det skal innføres en egen barnas transportplan. Denne
skal sikre barn og unge trygge skoleveier og skal innarbeides i Nasjonal transportplan. Dette
legger et enda større press på alle politiske nivåer for å sikre trygge skoleveier.

Til høsten åpner den nye skolen på Vestmyra. Et betydelig antall nye elever vil måtte krysse
trafikkbelastede veier på vei til og fra skolen. Så langt ser det ikke ut til at det har skjedd noe
hverken langs E6 hvor det var planlagt både trafikklys og undergang eller langs RV 80 for å bidra
til at det skal bli sikrere å krysse disse svært trafikkbelastede veiene.

Tvert i mot har jeg forstått det slik at midler som skulle vært brukt for å gjennomføre nødvendige
trafikksikkerhetstiltak likevel ikke er kommet på plass.

I Valnesfjord er Trivselsveien mellom Strømsnes og Stemlandsvingen en trafikkbelastet skolevei.
Det er i dag tre ganger mer trafikk på veien enn forutsatt av Statens vegvesen. Hastigheten ble satt
opp på fra Valnesfjord kirke til Strømsnes fra 50 - 60 km da nye RV 80 åpnet. Fra Valnesfjord kirke
til Stemlandsvingen er myke trafikanter henvist til veibanen da det ikke finnes gang og sykkelvei.

Før jul ble ei jente på vei hjem fra skolen påkjørt her. Til alt hell ble hun ikke alvorlig skadet. Hun
hadde nettopp gått av skolebussen. Elevene her er henvist til å ta skolebuss grunnet den
trafikkfarlige veien. Og det til tross for at det er under to kilometer til skolen - ikke akkurat et tiltak
som er en folkehelsekommune verdig skulle jeg mene? Også tidligere i fjor var det uhell i samme
område.

Heller ikke veien fra Strømsnes og opp til Helskog er en trygg skolevei. Her mangler det gang og
sykkelvei et godt stykke, og veien oppleves som utrygg og trafikkfarlig samtidig som fartsgrensen
oppleves som for høy.

1. Derfor lurer jeg på hva ordfører vil gjøre for å sikre at elevene, som skal krysse E6 og RV 80 i
Fauske på vei til og fra nyskolen på Vestmyra, får en trygg skolevei fra høsten av?

2. Kan ordfører garantere at det vil være trygt for de nye elevene å krysse disse veiene når den
nye skolen åpner sine dører? Og at skoleveien forøvrig vil være trygg?

3. Videre lurer jeg på hva ordfører vil gjøre for å bidra til at Trivselsveien kan bli en trygg skolevei?
Er det sannsynlig å kunne forvente at fartsgrensa settes ned og at det gjøres fartsreduserende
tiltak langs veien slik at barn og unge kan ferdes trygt langs denne veien til og fra skolen og andre
aktiviteter i bygda?

4. Og hva vil ordfører gjøre for å sikre at det bygges gang og sykkelvei helt fram til
Hageneshaugen/Helskog i Valnesfjord eller på annet vis gjøre denne strekningen mer
trafikksikker?

Jens Kyed
Kristelig Folkeparti



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/4506
Arkiv sakID.: 15/3086 Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap
Sak nr.: 071/16 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 02.06.2016

LANDBRUKSTJENESTER SALTEN - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD

Vedlegg: Sak 046/15 fra Fauske formannskap
Søknad m/vedlegg, datert 30.10.2015 fra Landbrukstjenester Salten
Årsregnskap 2015/budsjett 2016 for Landbrukstjenester Salten
Brev fra Landbrukstjenester Salten, datert 30.3.2016

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte F-sak, 046/15, datert 1.6.2015. Saken omhandler kommunal driftsstøtte til
landbruksvikarordningen som nå administrerers av Landbrukstjenester Salten.
Det ble bevilget kr 50 000,- til landbruksvikarordningen for 2015. Videre ble det vedtatt at «før
det kan tas stiling til tildeling av årlig tilskudd bes Landbrukstjenester Salten utrede en sak om
drift».

Landbrukstjenester Salten har i brev datert 30.10.2015 gitt ytterligere opplysninger om
selskapets drift. Det foreligger også regnskap for 2015 og budsjett for 2016.

Selskapet har det siste året hatt betydelig nedgang i driftsinntektene, nedgangen skyldes
omlegging av utbetalingsordningen for avløsertilskuddet. Regnskapet for 2015 viser negativt
driftsresultat på kr -21.353,-, i 2014 var driftsresultatet kr -62.849,-.

Drifta finansieres med statlig tilskudd, brukerbetaling og tilskudd fra 2 av de 9 kommuner som
laget dekker. Det søkes nå om tilskudd fra Fauske kommune og det er også opplyst at det i løpet
av året vil bli søkt om tilskudd fra alle kommunene i samarbeidet.

Lagets oppgave er å bidra til at bønder får avløserhjelp ved sykdom og fritid. For å kunne gi
fullverdig hjelp er det avgjørende at kostnadene for den enkelte bruker holdes nede.

Fauske kommune er en betydelig landbrukskommune, den direkte sysselsettingen utgjør ca 80
årsverk. Landbruket har også ringvirkninger utover sysselsetting og verdiskaping i tradisjonell
jord- og skogbruksdrift. Landbruket bidrar også til indirekte sysselsetting, matvaresikkerhet,
bosetting på bygdene og stell og vedlikehold av kulturlandskapet.

Landbruksvikarordningen ble omlagt i 2009, ordningen ble da flyttet fra kommunene til
avløserlagene (Landbrukstjenester Salten). Beslutningen om dette ble tatt av avtalepartene i
landbruksoppgjøret (Landbruksorganisasjonene og Landbruksdepartementet) og målsettingen
var å sikre at bønder i hele landet skulle få tilgang på avløser ved sykdom og i krisesituasjoner.



Kostnadene ved landbruksvikarordningen er ment å dekkes med statlig tilskudd samt
brukerbetaling.

I Fauske er utviklingen som i resten av landet den at antall bruk i drift reduseres år for år, antall
melkeproduksjonsbruk er halvert siden år 2000.

Plan- og utviklingsutvalget har tidligere uttrykt bekymring for utviklingen i landbruket som er en
viktig næring i kommunen. For å støtte opp om næringen ble det i 2015 innvilget et
engangstilskudd med kr 50 000,- i påvente av dokumentasjon av drifta av Landbrukstjenester
Salten.

Når Landbrukstjenester Salten nå søker om kommunale tilskudd til finansiering av drifta er det
for å holde brukerbetalingene på akseptabelt nivå ettersom det statlige tilskuddet ikke har økt i
takt med kostnadene.

Rådmannens primære standpunkt er at driften av landbruksvikarordningen må løses av partene i
landbruksoppgjøret.

Fauske kommune er også i en økonomisk situasjon som tilsier at økonomiske forpliktelser ikke
bør økes. På det grunnlag kan ikke rådmannen tilrå at det innvilges driftsstøtte på varig basis til
Landbrukstjenester Salten.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Søknaden fra Landbrukstjenester Salten kan ikke imøtekommes helt eller delvis.

Geir Mikkelsen
rådmann



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 15/7228
Arkiv sakID.: 15/1440 Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet
Sak nr.: 059/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 26.05.2015

046/15 FORMANNSKAP 01.06.2015

KOMMUNAL STØTTE TIL AVLØSER I LANDBRUKET

Vedlegg: Brev, datert 8. april 2015, fra Landbrukstjenester Salten
Regnskapsrapport 2014 for landbruksvikarordningen i Landbrukstjenester Salten.

Saksopplysninger:

Landbrukstjenester Salten har søkt Fauske kommune om kr 75.000,- i driftsstøtte. Saken ble lagt
fram for plan- og utviklingsutvalget i møte den 24.3.2015 sak 033/15. Utvalget vedtok
enstemmig.:
«Det framlegges en sak til neste møte i plut vedr kommunal støtteordning til avløser i
landbruket. Dette med bakgrunn satsningen i strategisk landbruksplan vedtatt av kommunestyre
som legger opp til en økt satsing innen landbruksnæringen. Det må også legges vekt på den
politiske vilje til å satse på landbruksnæringen.»

Om landbruket i Fauske kommune.
Berggrunnen i Fauske består i hovedsak av bergarter som gir opphav til et næringsrikt og lite surt
jordsmonn og dermed gode vekstforhold i skog og mark.

Størstedelen av kommunens areal er dekket av berggrunn.  Av det totale landarealet på i
overkant av 1,2 millioner dekar er bare 2 % jordbruksareal. Ca. 14 % av arealet er produktiv
skog.

Med unntak av enkelte tørre år er det tilstrekkelig nedbør i vekstsesongen. Det er i første rekke
temperaturen i sommerhalvåret, og mangel på snødekke i enkelte områder om vinteren,
kombinert med frost, som setter begrensninger på hvilke vekster som kan dyrkes.
Fauske har et bedre klima for planteproduksjon enn mange vil vente ut fra geografisk
beliggenhet.

Husdyrhold basert på fôrproduksjon, og reindrift, er mest robuste mot variasjoner i klima fra år
til år. Husdyrholdet danner ryggraden i kommunens jordbruk og jordbruk og hagebruk er samlet
sett den største landbruksproduksjonen i Fauske.

Kommunen har en sentral plassering i forhold til store befolkningskonsentrasjoner.  Dette gir
særlige fordeler når det gjelder markedstilgang for ferskvarer som bær og grønnsaker.  Stort
befolkningsgrunnlag og sentral beliggenhet i forhold til vei og jernbane gir også gode muligheter
for friluftsliv og turisme.



I Fauske kommune er det nå 60 bruk i selvstendig drift. Av disse 13 melkeproduksjonsbruk og
19 driver med sau. Andre er fordelt på annet storfe, hester, gris, geit, eggproduksjon og
produksjon av grønnsaker og fôr for salg.

Velferdsordningene i landbruket er etablert og finansiert gjennom jordbruksavtalen og omfatter:

Avløsning ved ferie og fritid
Det gis tilskudd til foretak med husdyr som driver vanlig jordbruksproduksjon på
landbrukseiendommer. Ordningen skal gi de som driver husdyrproduksjon mulighet til å kunne
få ferie og fritid ved å få tilskudd til å leie avløser.

Avløsning ved sykdom
Denne ordningen skal bidra til å finansiere avløsning i foretak som driver med husdyrproduksjon
og grøntproduksjon ved sykdom/fødsel/omsorgsproduksjon.

Bøndene i Fauske er tilsluttet Landbrukstjenester Salten. Landbruksvikaren er ansatt hos laget
som har ansvar for å fordele oppdrag til foretak ved sykdom og i krisesituasjoner.  I tillegg til
tilskudd fra staten betaler brukerne av ordningen en egenandel.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske er en betydelig landbrukskommune. Landbruket har betydning langt utover den
verdiskaping som ligger i tradisjonell jordbruks- og skogbruksdrift. Landbruket bidrar også til
sysselsetting, matvaresikkerhet, bosetting på bygdene og stell og vedlikehold av
kulturlandskapet.

Antall bruk i drift i kommunen reduseres år for år. Reduksjonen i antall melkeproduksjonsbruk
er betydelig og er halvert siden 2000. Vedvarende nedgang i antall melkeproduksjonsbruk vil
kunne svekke fagmiljøet på sikt.

Landbruksvikarordningen gjør det mulig for bønder å få kvalifisert hjelp ved akutt sykdom og
kriser. Bøndene i Fauske, særlig melkebønder, benytter ordningen ved behov og ordningen
fungerer godt. Ordningen var tidligere kommunal med tilskudd fra staten, men ble i 2007 flyttet
over til avløserlagene der forutsetningen var at den skulle drives uten kommunal støtte. Som det
går fram ar regnskapsrapporten fra Landbrukstjenester Salten går drifta med underskudd, i 2014
var underskuddet på nærmere 97.000 kroner.

For utøverne i landbruket, særlig melkeprodusentene er vissheten om å kunne få hjelp ved akutt
sykdom og i krisesituasjoner av stor betydning. Fauske kommune vektlegger den betydningen
som landbruksvikarordningen har for bøndene. Laget dekker 9 kommuner fra Lurøy i sør til
Sørfold i nord. To av kommunene gir årlige tilskudd. Det søkes nå om kr 75.000,- fra Fauske
kommune.

For å bidra til å avhjelpe i den økonomiske situasjonen som laget er i, tilrår rådmannen at det
innvilges et engangsbeløp på kr 50.000,-.

Behovet for årlig støtte fra kommunene som dekkes av Landbrukstjenester Salten bør utredes der
alle kommunene som omfattes av laget tas med.



RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Fauske kommune vektlegger landbrukets betydning og innvilger søknad fra
Landbrukstjenester Salten med kr 50.000,- i engangstilskudd.
Bevilgningen belastes næringsfondet.

Før det kan tas stilling til tildeling av årlige tilskudd bes Landbrukstjenester Salten utrede
en sak om drift.

Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14.
november 2008 nr. 1213, § 2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.

PLUT-059/15 VEDTAK-  26.05.2015

Tore Stemland (FRP) foreslo:
Ønsker å foreslå at landbruket får som omsøkt 75000 til avløserordning.

Beløp i rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for
FRP’s forslag.
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Fauske kommune vektlegger landbrukets betydning og innvilger søknad fra
Landbrukstjenester Salten med kr 50.000,- i engangstilskudd.
Bevilgningen belastes næringsfondet.

Før det kan tas stilling til tildeling av årlige tilskudd bes Landbrukstjenester Salten utrede
en sak om drift.

Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14.
november 2008 nr. 1213, § 2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.

FOR-046/15 VEDTAK-  01.06.2015

Marit Stemland (FRP) foreslo:
Ønsker å foreslå at landbruket får som omsøkt 75000 til avløserordning.



Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for FRP’s
forslag.

VEDTAK:
Fauske kommune vektlegger landbrukets betydning og innvilger søknad fra
Landbrukstjenester Salten med kr 50.000,- i engangstilskudd.
Bevilgningen belastes næringsfondet.

Før det kan tas stilling til tildeling av årlige tilskudd bes Landbrukstjenester Salten utrede
en sak om drift.

Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14.
november 2008 nr. 1213, § 2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning
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Sak nr.: 072/16 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 02.06.2016

OPPARBEIDING AV BOLIGTOMTER I FINNEIDLIA 3

Vedlegg: Oversiktskart Finneidlia 3

Saksopplysninger:

Fauske kommune har lang tradisjon med å tilby selvbyggere byggeklare boligtomter til selvkost.
De store boligfeltene i Hauan og på Vestmyra er opparbeidet i kommunal regi.

Kommunen har ervervet areal og regulert et betydelig antall boligtomter i området fra Hauan til
Finneid. Det er på denne stekningen at de nyeste feltene er opparbeidet. Disse er Finneidlia 2
med 21 tomter, hvor tomtesalget startet i 2009 og 9 tomter i Moltebærveien og Tyttebærveien
(Finneidlia 3) som sto byggeklare i 2014.

Etterspørselen etter tomter i Fauske sentrum er stabil, det selges 5 – 10 tomter pr år.

Ledige boligtomter – dagens situasjon:
Greplyngveien 6 tomter
Finneidlia 2 tomter
Moltebærveien 1 tomt

Kommunestyret har bedt om at det opparbeides flere tomter i Finneidlia 3, området mellom
Greplyngveien og Finneidlia 2.

Kommunens VVA enhet har beregnet kostnader ved opparbeiding av tomter, med vei, vann og
avløp inntil tomtegrensen, asfalt og gatelys inngår også i konseptet.

For fortsatt å kunne tilby boligtomter vil rådmannen foreslå at utbyggingen utføres av
kommunens VVA enhet.

Kommunen vil i utgangspunktet finansiere opparbeiding av nye tomter ved bruk av tomtefondet.
Tomtefondet er ikke bundet fond og på grunn av den økonomiske situasjon som kommunen er i
må utbygging av nye tomter finansieres ved låneopptak. Det må gjøres låneopptak med inntil 5
millioner.



Det er beregnet pris for opparbeiding av to områder, valget står mellom å bygge ferdig
Moltebær-/Tyttebærveien med 15 nye tomter, eller starte fra øst og opparbeide 12 tomter
nærmest Finneidlia 2.

Moltebær-/Tyttebærveien 15 tomter:
Opparbeiding av felt kr/m2 378,-
Råtomtepris «» 105,-
Kapitalkostnader «» 34,-
Sum pr/m2 Kr       517,-

Finneidlia 3 12 tomter
Opparbeiding av felt kr/m2 423,-
Råtomtepris «» 105,-
Kapitalkostnader «» 42,-
Sum pr/m2 Kr        570,-

Det kan påregnes mindre endringer i tomteprisen.

Som et tredje alternativ kan valget være å opparbeide alle 27 tomtene fortløpende.

Opparbeiding av tomtene har startet fra vest, forholdene ligger godt til rette for å fortsette
utbyggingen mot øst med 15 tomter. Det vil også være teknisk mulig å starte fra øst og bygge ut
de 12 tomtene lengst øst i feltet.

I bestillingen fra kommunestyret ligger opparbeiding fra øst. Basert på faglig vurdering vil
rådmannen tilrå at feltet bygges ut fra vest til øst med utgangspunkt i de tomter som allerede er
opparbeidet. De faktorer som ligger til grunn for denne vurderingen kan oppsummeres i
nedenforstående punkter.

1. De ni tomter som er utlagt er i dag forsynt med vann der ledningsnettet er avsluttet med
endeledninger uten  at det er rundkjøring på nettet. Dette er uheldig pga. at kvaliteten på
endeledninger ofte blir forringet ved at vannet blir stillestående med lavt forbruk.

2. Strømforsyning; trafo med høyspent er etablert i Tyttebærveien. Hvis kommunen velger å
starter med å bygge ut østre del må strømtilførselen etableres fra trafo til feltet før veier
er etablert.

3. Veiene som er etablert blir mer krevende å drifte spesielt for vintervedlikeholdet. Slik
feltet er nå krever det at brøytebilen må snu på to ulike plasser for å få brøytingen utført.
Konsekvensen av dette er dårligere trafikksikkerhet samt økt tidsforbruk.

4. Ved å ikke fullføre Tyttebærveien og Moltebærveien vil området mellom disse to feltene
stå urørt og vil fremstå mindre estetisk fint.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Fauske kommunestyre ber om at det igangsettes opparbeiding av nye boligtomter i
Finneidlia 3. Det skal legges til rette for 15 nye boligtomter i forlengelse av Moltebær- og
Tyttebærveien.

Det samtykkes til opptak av lån på inntil 5 millioner for finansiering av tiltaket.



Geir Mikkelsen
rådmann



./

" ,)
f

l,
l --_: /

r:
Ili.., ',  !

l  "

~--~, . ,( ).. _.:

I /1. _ _/ l
. 1

/ l
i

"



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/4511
Arkiv sakID.: 16/97 Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap
Sak nr.: 073/16 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 02.06.2016

FAUSKE MENIGHETSSENTER - SØKNAD OM MAKEBYTTE/KJØP AV AREAL

Vedlegg: Søknad m/kart fra Fauske Menighetssenter, datert 11.01.2016
Kart utarbeidet av Fauske kommune, datert 15.3.2016

Saksopplysninger:

Fauske Menighetssenter søker om makebytte/kjøp av areal fra Fauske kommunes eiendommer
gnr 103 bnr 134, 1142 og 1256.

Bakgrunnen for søknaden er at det i forbindelse med oppretting av kommunens eiendomskart er
avdekket at det er av Menighetssenterets bygning ligger på kommunalt eid areal.
Menighetssenteret ønsker å ha bygning og parkering på egen eiendom og søker derfor om
utvidelse av tomta.

Bruttoareal som søkes kjøpt er ca 1640 m . Det søkes om makebytte av ca 200 m slik at2 2

nettoareal som ønskes kjøpt utgjør ca 1440 m .2

Arealet som søkes makebyttet med kommunen er en del av kirkegården.

Arealet som søkes overtatt benyttes av Menighetssenteret i dag til parkering og andre utearealer.

Rådmannen vil anbefale den løsning som er foreslått for å få ryddet opp i eiendomsforholdene
ved Menighetssenteret.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Fauske Menighetssenter innvilges makebytte/kjøp av areal fra Fauske kommunes
eiendommer gnr 103 bnr 134, 1142 og 1256.

Ca 200 m skal makebyttes, nettoareal som skal kjøpes utgjør ca 1440 m .2 2

Pris for ervervet settes til kr 275 pr m i henhold til vedtak i F-sak 007/10, indeksregulert2

fram til ervervsdato.

Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer.



Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Geir Mikkelsen
rådmann
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IRIS SALTEN IKS - ERVERV AV TILLEGGSAREAL VESTMYRA

Vedlegg: Søknad datert 11.4.2016 fra Iris Salten IKS m/kart om erverv av areal på Vestmyra

Saksopplysninger:

Iris Salten IKS søker om tillatelse til erverv av ca 5375 m fra Fauske kommunes eiendom gnr2

103 bnr 11 på Vestmyra. Arealet skal benyttes i forbindelse med utvikling av avfallsanlegget på
Vestmyra.

Arealet er i kommunedelplan for Fauske sentrum avsatt til Forretning/Industri.

Planlagt arealdisponering vurderes å være i samsvar med reguleringsformålet.

Rådmannen tilrår at det fradeles tomt som omsøkt til Iris Salten IKS for utvikling av bedriftens
avfallsanlegg.

Det vil bli stilt krav om grunnundersøkelser og vurdering av områdestabiliteten før det gis
tillatelse til bygging på tomta.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Iris Salten IKS innvilges erverv av ca 5375 m fra Fauske kommunes eiendom gnr 1032

bnr 11 på Vestmyra.

Pris for ervervet settes til kr 80,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09,
indeksregulert fram til ervervsdato.

Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Geir Mikkelsen
rådmann
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK

Vedlegg: Søknad fra Willy Rudborg, Bodø, datert 22. april 2016
Kart over området med inntegnet løype.

Sammendrag:

Willy Rudborg, Bodø, søker om å benytte atv på barmark i forbindelse med avvikling av NM i
blodspor.  Kjøretøyet skal benyttes til frakting av utstyr og personell i forbindelse med
sporlegging og sporprøve.  Kjøringen skal foregå på en gammel sti/kjerrevei.
Saken må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag

Saksopplysninger:

I tidsrommet 5. til 6. august 2016 skal det avvikles NM i blodspor i Sulitjelma. Arrangør er
Nordland Dachshundklubb.  I den forbindelse søkes det om tillatelse til å benytte atv langs
gammelveien mellom Sagmoen og Fagerlia, nærmere bestemt fra krysset på veien
Jakobsbakken-Sagmoen og ca 1 km ned langs gammelveien, se vedlagte kartutsnitt.

Det er gitt skriftlig tillatelse til kjøringen fra grunneier.

Det søkes om inntil 2 turer den 5. august for legging av spor og inntil 5 turer i forbindelse med
gjennomføring av prøven den 6. august.  Det skal kjøres på en gammel sti/kjerrevei.

Søknaden må behandles etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder ferdsel på barmark.

Det søkes om transport på en tidligere opparbeidet vei, og som dermed ikke vil sette nye synlige
spor i terrenget.

Omsøkt ferdsel er for å lette avviklingen av NM i blodspor. Kjøringen skal skje i helgen, og vil
nok skape en del støy i området, men med stor tilstrømming av folk og hunder, anses denne
støyen som for marginal.  Dette er et arrangement som sjelden, eller kun denne ene gangen, vil



bli arrangert i Sulitjelma. Terrengskadene anses ikke som store i og med at omsøkte ferdsel går
på en tidligere opparbeidet vei.

Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle
dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold
til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til § 12.

Kunnskapsgrunnlaget § 8
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget.  Omsøkte ferdsel skal skje på en allerede
opparbeidet vei og sporene vil dermed ikke bli betydelige.

Føre-var § 9
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i
terrenget.  Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens.  I dette
tilfelle er tiltaket av en slik karakter og lite omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at
barmarkferdsel øker i omfang.

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen skal foregå på en gammel sti/tidligere
opparbeidet kjerrevei og vil dermed ikke skape nye spor i terrenget.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved opprydding.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.

Vurdering i hht § 6 i nasjonal forskriften:
Omsøkte tiltak er ikke å betrakte som turkjøring.  Det kan løses på annen måte, f eks kan en gå,
men for å få arrangementet avviklet mest mulig effektivt, innstiller Rådmannen på at tillatelse
gis.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6
innvilges søknaden fra Nordland Dachshundklubb v/Willy Rudborg, Bodø, om bruk av
atv i forbindelse med avvikling av NM i blodspor.  Det settes følgende vilkår:

1) Kjøringen skal foregå med inntil 2 turer fredag den 5. august 2016 og inntil 5
turer lørdag den 6. august 2016.  Trase, jfr. vedlagte kartutsnitt.

2) Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00.

3) Eventuelle terrengskader må utbedres av søker.

4) Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker.



Geir Mikkelsen
rådmann





Søknad om kjøring med ATV i utmark.

Nordland Dachshundklubb skal arrangere NM blodspor i Sulis helgen 5. til 6. august 2016. Vi har fått
tillatelse av Statskog å bruke deres eiendom til dette formål. Et av områdene som vi har planlagt å
legge spor på er langs med gammelveien mellom Sagmoen og Fagerlia. Nærmere bestemt fra krysset
på veien Jakobsbakken-Sagmoen og ca en km ned langs gammelveien. Se vedlagt kart.

Forespørselen fra oss er om å få lov til å bruke ATV langs gammelveien på oppmerket strekning ifm
utlegging av spor på fredag samt under gjennomføring av prøven på lørdag. Vi ser for oss en til to
turer fredag og inntil 5 turer lørdag.

Hvis dere gir oss tillatelse som grunneier sender jeg søknad om disp fra motorferdselloven i utmark til
Fauske kommune.

Mvh

Willy Rudborg

Nordland Dachshundklubb
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SØKNAD OM DISPENSASJON TIL BRUK AV HELIKOPTER

Vedlegg: Søknad fra Bjørn Opheim, datert 14. april 2016

Sammendrag:

Fauske kommune har mottatt epost fra Bjørn Opheim, Fauske, hvor han søker om tillatelse til
frakting av hyttematerialer med helikopter fra Skihytta/Kjelvasskrysset.

Saksopplysninger:

Det søkes om inntil 25 turer, hytta veier ca 21 tonn.  Tidsrom for transport er oppgitt til uke 23 el
uke 24 i 2016, dvs i tidsrommet 6. tom 17. juni 2016.  Startpunkt er på parkeringsplassen ved
Skihytta el Kjelvasskrysset og hyttematerialene skal fraktes til eiendom 119/1/352 v/Kjelvatnet,
jfr. kartutsnitt.

Bruk av helikopter er ikke hjemlet direkte i motorferdselloven, så saken må behandles etter § 6 i
samme lov. § 6 gir kommunen mulighet for å gi tillatelse til bruk av luftfartøy.  Kommunen kan
også sette vilkår for tillatelsen. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Frakt av byggematerialer kan skje med hjemmel direkte i forskrift for bruk av motorkjøretøy i
utmark og på islagte vassdrag § 3 på vinterføre.

Saksbehandlers vurdering:

Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle
dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold
til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

Kunnskapsgrunnlaget § 8
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse
og støy. Samtidig vet vi at transport med helikopter ikke vil ha innvirkning på vegetasjon med
hensyn til slitasje.

Føre-var § 9
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på
ferdselen både mht antall turer som kan flys og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil
helikoptertransport i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.



Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Helikoptertransporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil
medføre for stor belastning på området.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.

Helikoptertransport er det mest skånsomme for terrenget og rådmannen innstiller på at tillatelse
innvilges. Det foreslås at det settes krav om at transporten skal skje på hverdager, slik at støyen
fra helikopteret ikke forstyrrer hytteeiere i området i helgene.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Bjørn Opheim, Fauske,  tillatelse til transport
av byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta eller
Kjelvasskrysset i Sulitjelma og til hyttetomt beliggende ved Kjelvatnet, jfr. vedlagte
kartutsnitt.

1) Det kan benyttes inntil 25 turer t/r
2) Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00
3) Flygingen må skje i tidsrommet fom 6. tom 17. juni  2016.

Geir Mikkelsen
rådmann

Kart:





Fra: Bjørn Opheim <bjorn.opheim@elkem.no>
Sendt: 14. april 2016 08:58
Til: Postmottak
Emne: Søknad om bruk av helikopter i forbindelse med frakting av hytte

Hei!

Jeg viser til hyggelig telefonsamtale med Lise Gunn Hansen den 13.4.16.

Vil med dette søke om helikoptertransport av hytte fra parkeringsplass ved skihytta i Sulitjelma,
eventuelt fra parkeringsplass ved Kjelvatnet krysset. Oppdraget skal skje i tidsrommet uke 23 eller uke 24
i 2016, og vil skje i perioden mandag - fredag, og vil bli utført av Bård Erik Olsen i Nordlandsfly.

Gjelder Gnr.119/bnr.1, Østre Kjelvatnet 7, Sulitjelma

Antall turer er stipulert til 25, da hyttens vekt er ca. 21 tonn

Håper på et snarlig svar

På forhånd tusen takk for hjelpen

------------------------------------------
Mvh
Bjørn Opheim
Blålyngveien 4, 8209 Fauske
Mob.: 90 03 73 77
Email: Blaalyngveien@hotmail.com <mailto:Blaalyngveien@hotmail.com>
NOTICE: Please immediately e-mail back to sender if you are not the intended recipient.
Thereafter delete the e-mail along with any attachments without making copies. The sender
reserves all rights of privilege, confidentiality and copyright.
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT MED HELIKOPTER

Vedlegg: Epost datert 24.mai då

Sammendrag:

Fauske kommune har mottatt søknad fra Bård Erik Olsen, Fauske, om tillatelse til å
benytte helikopter til transport av 2 storsekker med restavtall etter riving av hytte.

Saksopplysninger:

Det søkes om inntil 2 turer, 1 sekk pr tur. Tidsrom for transport er oppgitt til uke 23 el uke 24 i
2016, dvs i tidsrommet 6. tom 17. juni 2016.  Sekkene skal fraktes fra hyttetomta  i Daja
(119/1/123)  til parkeringsplassen i Daja (snøskuterparkeringa), ca 450 meter, jfr kartutsnitt.

Bruk av helikopter er ikke hjemlet direkte i motorferdselloven, så saken må behandles etter § 6 i
samme lov. § 6 gir kommunen mulighet for å gi tillatelse til bruk av luftfartøy.  Kommunen kan
også sette vilkår for tillatelsen. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Dersom Bjørn Opheim får innvilget tillatelse til å frakte hyttematerialer (annen sak til dette
møtet i PLUT), skal samme helikopter benyttes, slik at en unngår ekstra til-/frakjøring.

Saksbehandlers vurdering:

Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle
dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold
til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

Kunnskapsgrunnlaget § 8
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse
og støy. Samtidig vet vi at transport med helikopter ikke vil ha innvirkning på vegetasjon med
hensyn til slitasje.

Føre-var § 9
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på
ferdselen både mht antall turer som kan flys og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil
helikoptertransport i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.



Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Helikoptertransporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil
medføre for stor belastning på området.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.

Helikoptertransport er det mest skånsomme for terrenget og rådmannen innstiller på at tillatelse
innvilges. Det foreslås at det settes krav om at transporten skal skje på hverdager, slik at støyen
fra helikopteret ikke forstyrrer hytteeiere i området i helgene.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Bård Erik Olsen, Fauske,  tillatelse til
transport av 2 stk storsekker med avfall fra revet hytte med helikopter  fra hyttetomt (gnr
119/1/123) til parkeringsplassen i Daja (snøskuterparkeringa), jfr. kartutsnitt.

1) Det kan benyttes inntil 2 turer t/r
2) Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00
3) Flygingen må skje i tidsrommet fom 6. tom 17. juni  2016.



Geir Mikkelsen
rådmann



Fra: Bård Erik Olsen <baarderikolsen@hotmail.com>
Sendt: 24. mai 2016 12:13
Til: Lise Gunn Hansen
Emne: Søknad !

Hei Lise !

Som nevnt i samtale i dag 24.5.16 så ønsker jeg å få flydd ut 2 storsekker med restavfall
Fra hytte tomt 119/1/123

Tenkt utført, uke 23.
Samkjøres med annen hytte transport ved skihytta. Eier er Bjørn Oppheim.

Mvh
Bård E Olsen

Sendt fra Windows Mail
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