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Sak nr.   Dato 
119/18 Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Detaljregulering for Sentralskoleområdet 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til detaljregulering for Sentralskoleområdet. 

 
Vedlegg: 
23.10.2018 Plankart_rev24.08.18 1394530 

23.10.2018 Planbestemmelser_Sentralskoleområdet 1394531 

23.10.2018 Revider planbeskrivelse Sentralskoleområdet 1394532 

23.10.2018 Soldiagram 200818 1394533 

23.10.2018 trafikkanalyse 1394534 

23.10.2018 ROS_Sentralskoleområdet 1394535 

23.10.2018 G-rap-02 6120989 1394536 
 
Saksopplysninger: 
 
Forslag til detaljregulering for Sentralskoleområdet 1841-2012003, endring av opprinnelig vedtatt plan. 
Forslagstiller er Miris AS v/Geir Nystrand. 
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av boliger og forretninger.  
Endringen legger til rette for annen plassering av bygninger, parkering og interne veier i forhold til 
gjeldende plan. Det åpnes opp for økt byggehøyde innenfor B1.  
Det legge til rette for totalt 72 boenheter innenfor planområdet fordelt på fire 2-mannsboliger, fire 4-
mannsboliger og tre 16-mannsboliger på til sammen 3400 m2 BRA. 
Næringsdelen av planen er uforandret. 
 
 
Planen har følgende dokumentasjon: 
Plankart i målestokk 1:1000 
Reguleringsbestemmelser 
Planbeskrivelse 
Geoteknisk vurdering 
Soldiagram 
ROS-analyse 
Trafikkanalyse 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til utvidet offentlig ettersyn i perioden  05.09.18 - 19.10.18. Tidligere 
innspill til planforslaget er behandlet i sak 093/18. 
 
Det er innkommet 6  uttalelser til det reviderte planforslaget. Det er ingen innsigelse fra offentlige 



myndigheter. 
 
Hver enkel merknad er innført i sin helhet. Deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende 
problemstillingen slik den framstår.  
 
 
Nordland fylkeskommune, 18.10.18 
 
Uttalelse - offentlig ettersyn - revidert forslag til detaljregulering av Sentralskoleområdet 
Planforslaget legger til rette for 72 boenheter og 2 forretningsbygg, samt lekearealer, atkomst, 
parkering, fortau og gangvei gjennom området. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplan og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse: 
 
Planfaglig 
Vi viser til vår uttalelse av 17. august 2018. Her påpekte fylkeskommunen at manglende varsel om 
oppstart ved endring fra områderegulering til detaljregulering kan være en mulig saksbehandlingsfeil. 
Kommunen behandlet innkomne uttalelser til detaljreguleringen i sak 093/18 i plan- og 
utviklingsutvalget. Av utvalgets vedtak av 4. september 2018 framgår kommunens begrunnelse og 
tydeliggjøring av hva endringen innebærer. I redegjørelsen kommer det klart frem at det har vært en 
omfattende medvirkningsprosess med berørte parter, hvor endringer som er foretatt ikke er vesentlige 
for saken. 
I vår uttalelse påpekte vi for øvrig manglende samsvar mellom bruk av benevnelsene BYA og BRA i 
planbeskrivelsen og i tilhørende bestemmelser. Kommunen viser til at dette skyldes en feil i benevnelsene 
og vil bruke BYA i tråd med opprinnelig plan. Nordland fylkeskommune anbefalte kommunen å benytte 
BRA for å gi bedre forutsigbarhet for hvor mye areal som kan etableres. Vi anser imidlertid at planens 
bestemmelser sikrer forutsigbarhet ved å sette krav til antall etasjer og byggehøyde. Eksempelvis skal 
forretningene F1 og F2, som ligger innenfor sentrumsavgrensingens sone A, oppføres i 1 etg. med 
maksimal byggehøyde 9 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde areal skal 
for F1 ikke overstige 1900 m2 og for F2 ikke overstige 1500 m2. 
 
Kulturminne 
Fylkeskommunen har ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget. 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. 
Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Rådmannen vurderer at medvirkningsprosessen er fulgt gjennom to offentlige 
høringer, annonsering og direkte varsling til berørte grunneiere. 
 
 
 
Statens vegvesen, 01.10.18 
 
Andre gangs offentlig ettersyn. Høringsuttalelse til revidert forslag til detaljreguleringsplan for 
Sentralskoleområdet 
 
Vi viser til høringsbrev fra Fauske kommune, datert 05.09.2018, vedrørende nytt offentlig ettersyn av 
detaljreguleringsplan for endring av «Sentralskoleområdet», planid. 2012003. 



Statens vegvesen har tidligere gitt en høringsuttalelse, datert 09.08.2018, til første 
offentlige ettersyn. Planutvalget har nå vedtatt 04.09.2018 å legge forslag om endring av 
detaljreguleringsplanen med planid 2012003 ut til et nytt offentlig ettersyn. 
Endringene i dette reviderte forslag er i hovedsak justeringer av rekkefølgebestemmelsene, 
og at bygningene innenfor B3 er forskjøvet 15 meter lengre mot sør-vest for å gi bedre lys og 
solforhold til beboerne i øst. 
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og 
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 
fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 
I denne plansak uttaler vi oss som forvalter av riksveger og som statlig fagmyndighet 
innenfor vegtransport. 
Saksopplysninger - Detaljreguleringsplanen for Sentralskoleområdet 
Den gjeldende arealplan for sentralskoleområde er en områdereguleringsplan som er vedtatt 
av kommunestyret den 03.04.2014. 
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av boliger og forretninger. Nærmest 
Rv. 80 er det planlagt to forretningsbygg med et areal på inntil 3400 m2. Bak disse forretningsbygg er 
det planlagt 72 boenheter fordelt på fire 2-mannsboliger, fire 4-mannsboliger og tre 16-mannsboliger på 
til sammen 3400 m2 BRA. 
 
Arealpolitiske føringer for planarbeidet 
Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerheten for alle de som er på og langs 
vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan nedfelt en visjon om 
et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, nullvisjonen. Vegnormalene som er 
utredet av vegloven, skal vi legge til grunn for all planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for 
vegnormalene. 
 
Vår vurdering av planforslaget 
Statens vegvesen er fornøyd med at flere av våre innspill i vår høringsuttalelse av 09.08.2018 er tatt inn i 
rekkefølgebestemmelsene. 
Planen og planbeskrivelsen forutsetter at begge avkjørslene blir utformet i henhold til vegnormalen 
N100, Veg- og gateutforming, dimensjonert for kjøremåte A og at avkjørselen nærmest sentrum blir 
kanalisert (avkjørsel 1). Avkjørselen lengst fra sentrum (avkjørsel 2) skal kommunen flytte lengre fra 
sentrum. 
Det bør ved utbygging av områdene være en godkjent løsning for anleggstrafikk som 
kan fremgå som en del av byggeplanen og/eller arbeidsvarslingsplan. Statens vegvesen skal godkjenne 
slike planer før utbyggingen blir oppstartet. 
Gjennomføringsavtale 
Vi gjør oppmerksom på at ved tiltak på Statens vegvesen sin eiendom må det være inngått en 
gjennomføringsavtale mellom Statens vegvesen og Fauske kommune. 
Gjennomføringsavtalen vil også kunne legge premisser for utbyggingen. Dersom dette blir aktuelt ber vi 
om at det blir tatt kontakt med oss når planvedtaket foreligger for å få en slik 
avtale på plass for tiltak som blant annet adkomstveier med tilslutning inn til Rv. 80. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tar til etterretning. En gjennomføringsavtale vil inngås mellom Statens vegvesen og Miris AS. 
 
 
Indre Salten Energi AS, 27.09.18 



 
Revidert forslag til detaljregulering av Sentralskoleområdet  
ISE Nett AS har følgende merknader/innspill:  

1. I forbindelse med endring av detaljregulering for Sentralskoleområdet har ISE NETT AS 
infrastruktur innenfor det regulerte område.  

2. ISE Nett har behov for å motta stipulert effektbehov for hvert enkelt bygg. Dette for å 
vurdere om det er ledig kapasitet i eksisterende forsyningsnett.  

3. ISE Nett ønsker å bli tatt med på planlegging av strømtilførsel. 

 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Før utbygging finner sted skal forslagsstiller ta direkte kontakt med ISE for å avklare det totale 
effektbehovet innenfor planområdet. 
 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede, 17.09.18 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 025/18, har i møte 17.09.2018 fattet 
følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede ber om en klargjøring av hvor parkeringsplassene 
for beboere/besøkende med nedsatt funksjonsevne er tenkt plassert. 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede ber også om at disse parkeringsplassene plasseres i 
nær tilknytning til boligene. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Innenfor B1 og B3 løses parkeringen primært i underetasjen for hver bygning.  
 
Bestemmelsenes § 3.6, punkt c endres til: 
Innenfor område P3 avsettes det minimum 15 parkeringsplasser til B1, der 2 av plassene skal være avsatt 
til personer med nedsatt funksjonsevne i nær tilknytning til boligene. 
 
 
 
Sverre Pettersen, 17.09.18 
 
Kommunes brev datert 05.09.2018, 18/13199. 
Jeg viser til mottatte brev. Etter å ha bodd i Selbergveien i snart 6 år, så har jeg erfart at trafikken på RV 
80 har økt betraktelig. Dessuten så er det mye råkjøring fra rundkjøringen og på rettstrekningen opp 
mot kirka. Når det om ikke lenge er 72 nye leiligheter som får utkjøring på RV80, så ber jeg kommunen 
arbeide aktivt for å få satt ned hastigheten til 30-40 km helt fram til nedkjøringen til Stranda og fra 
sentrum. Det vil også føre til et bedre miljø for oss som bor relativt nært RV 80. Jeg minner bare på om 
slagordet ”Der alle trives” må også gjelde for oss som er naboer til RV 80. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til orientering. Det er Statens vegvesen som er vegmyndighet for RV 80. Eventuell nedsetting av 



fartsgrensen må vurderes i sammenheng med etablering av avkjørsel til Sentralskoleområdet. 
 
 
Frode Andersen, 19.11.18 
 
Ønsker adgang til G11 pga felles grense mellom eiendommene gnr 103 bnr 1083 og gnr 103 bnr 1570. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Rådmannen kan ikke se i grunnboks-utskriften at eiendommen 103/1083 har veirett gjennom 103/1570. 
Grunneier har derfor ikke krav til å få adgang til G11. Det blir opp til forslagsstiller å eventuelt lage en 
åpning mellom G11 og 103/1083. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Buss-

Avkjørsel nr. 2

Avkjørsel nr. 1

12+1 p-plass.

13+1 p-plass.

15+1 p-plass.

11+1 p-plass.

6+1 p-plass.

15+1 p-plass.

R=15.00

R
=8.00

R
=15.00

R=1
5.0

0

6.00

2.50

3.00

3.00
4.00

8.00

7.00

3.00

5.00

4.00

4.00

R=6.00

R=6.00

6.00

3.00

Snu-
4.00 4.00

stopp

LEK1
1.157 daa

B1
2.577 daa

B2
2.337 daa

B3
2.663 daa

F1
forretning

F2
forretning

SEN
TRA

LSK
O

LEBA
K

K
EN1.3 daa

FA2

0.5 daa

FA10.5 daa

P5
2.7 daa

4.00

4.00

4.00

G1

G
6

0.1 daa

G
7 0.2 daa

G100.4 daa

G90.3 daa

GS10.1 daa

G
80.1

 da
a

plass
G

S2

BYA=1400 m2

BYA=900 m2

BYA=1100 m2

BYA=1900 m2

BYA=1500 m2
6.00 4.50

2.50
7.00

8.00

6.00

4.00

4.00

4.00

R
=30.00

R
=7

5.
00

R
=9

.0
0

2.50

4.50

6.00

2.50

6.00

6.00 4.50

6.00R=6.00

R=
6.

00

G2

G3

17+2 p-plasser
9 p-plasser 3 p-plasser

P2
0.3 daa

P11.1 daa

0.1 daa

0.4 daa

0.1 daa0.1 daa

0.2 daa G
5

G4

TR1

FA3

P30.784 daa

1.958 daa

SVT1

SVT2

SV
T1

SV
T3

SVG1

SVG2

SV
G

3
SV

G
4

SV
G

5

SVG6

SV
G

7

SV
G

9

SV
G

10
SVG11

LEK2

G
11

SVG8

P4
0.570 daa

SVG12

103/8

103/11

103/11

103/43

103/56

103/60

103/65

103/82

103/82

103/83

103/95

103/96

103/123

103/143

103/145

103/188

103/201

103/209

103/225

103/227

103/249

103/251

103/252
103/253

103/255

103/256

103/264

103/265

103/266
103/266

103/266

103/270

103/289

103/290

103/297

103/297

103/304

103/305
103/305 103/305

103/305

103/308

103/310

103/312

103/313

103/314

103/315

103/315

103/316

103/317

103/318

103/319

103/319

103/320

103/321

103/322

103/323

103/336

103/337

103/346

103/349

103/355

103/356

103/373

103/379

103/384

103/406

103/426

103/438

103/453

103/292

103/467

103/468

103/469

103/470

103/473

103/481

103/485

103/486

103/490

103/499

103/500

103/501

103/502

103/505

103/507

103/511

103/513

103/517

103/518

103/519

103/520

103/524

103/525

103/528

103/529

103/533

103/534

103/538

103/540

103/541

103/542

103/543

103/544

103/548

103/549

103/550

103/562

103/563

103/564

103/570

103/571

103/571

103/572

103/573

103/576

103/577

103/578

103/579

103/582

103/584

103/590

103/609

103/615

103/636

103/638

103/648

103/662

103/663

103/670

103/674

103/679

103/693

103/714

103/726

103/729

103/768

103/778

103/794

103/799

103/801

103/818

103/851

103/854

103/983

103/1040

103/1041

103/1047

103/1048

103/1049

103/1374

103/1062

103/1063

103/1082

103/1083

103/1090
103/1092

103/1098

103/1099

103/1107

103/1108

103/1109

103/1113

103/1117

103/1119

103/1121

103/1142

103/1142103/1201

103/1202

103/1204

103/1221

103/1230

103/1235

103/1254

103/1257

103/1260

103/1261

103/1262

103/1267

103/1278

103/1289

103/1301

103/1309

103/1324

103/1324
103/132

103/1328

103/1338

103/1339

103/1342

103/1344

103/1359

103/1362

103/1364

103/1366

103/1367

103/1383

103/1391

103/1406

103/1411

103/1418

103/1431

103/1447

103/1448

103/1453

103/1458

103/1465

103/1468

103/1469

103/1475

103/1477

103/1487

103/1488

103/1505

103/1507

103/1517

103/1559

104/118

104/135

104/142

104/144

104/147

104/159

104/171

104/174

104/175

104/187
104/207

104/208

104/218

6

104/290

104/357

104/453

104/484

104/485

104/486

104/487

104/488

104/489

104/490

104/491104/492104/493
104/494

104/495
104/496104/497

104/498

104/560

121/1

121/1

103/1054

103/515

121/1

103/618

103/836

103/1264

103/1501

103/1518

103/11

103/235

103/1555

103/1555

103/235

103/1554

103/1490

103/103

103/104

103/102

103/1569

104/824

103/1570

103/830
103/1574

103/126

121/1

103/247

103/49

103/1600

103/914

103/160

103/254

103/248

103/231

103/45

103/1604

103/1608

103/1608

103/168

103/41

103/11

103/744

103/1622

103/134

103/133

103/521

104/455

104/452

103/895

103/894

103/1201

103/798

Y 516000
Y 516000

Y 516100
Y 516100

Y 516200
Y 516200

Y 516300
Y 516300

Y 516400
Y 516400

Y 516500
Y 516500

Y 516600
Y 516600

Y 516700
Y 516700

X 7460200 X 7460200

X 7460300 X 7460300

X 7460400 X 7460400

X 7460500 X 7460500

X 7460600 X 7460600

TEGNFORKLARING

Kartgrunnlag i M:  1:1 000

Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: 1 000 Ekvidistanse

1:1000Kartmålestokk

m

REGULERINGSPLAN

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Revisjon

Kommunestyrets vedtak:

1. gangs behandling i planutvalget

2. gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN ER UTARBEIDET AV FAUSKE KOMMUNE - JIK PLANNR.

DATO SIGN.

TEGNNR. SAKSBEH.

kommune

N
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Detaljregulering Sentralskoleområdet

2012003 JIK

1

Vedtak kommunestyret
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Fauske kommune 

 

 

 

PLANBESTEMMELSER 
til detaljregulering for 

Sentralskoleområdet 
 

 

 
 

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. 

Oppstartsmøte 25.09.2012 R.H.B. 

Kunngjøring om igangsatt planlegging 27.10.2012 R.H.B. 

1.gangs behandling i planutvalget 15.10.2013 J.I.K. 

Offentlig ettersyn i tidsrommet 13.11.13-27.12.13 J.I.K 

2.gangs offentlig behandling 11.03.2014 J.I.K 

Vedtatt kommunestyret 03.04.2014 J.I.K 

1.gangs behandling i planutvalget (endring av planen) 22.05.2018 J.I.K 

Offentlig ettersyn i tidsrommet 29.05.18-10.08.18 J.I.K 

2.gangs behandling i planutvalget 04.09.18 J.I.K 

Offentlig ettersyn i tidsrommet 05.09.18-19.10.18 J.I.K 

3. gangs behandling i planutvalget 24.10.18 J.I.K 

 

Planident: 1841-2012003 

 

 

 

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til 

bestemmelsene er vist i eget dokument. 
 

Dato……………………………………………………………………………………………... 
ordførerens underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

Planbestemmelsene er utarbeidet 16.04.2013 av 

A/S Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune og Fauske 

Eiendomsutvikling AS 
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ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

 

§ 1 

GENERELT 
 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 

Området reguleres til følgende formål: 

 

1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Forretninger, Lekeplass. 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Fortau/gangareal, Gang- og sykkelveg, 

Annen veggrunn - tekniske anlegg, Annen veggrunn - grøntareal, Parkeringsplasser, Trafo. 

 

 

§ 2 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling 

harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større skjæringer, 

fyllinger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming. 

 

2.1 Boligbebyggelse, B1-B3. 

 
a) På område B2-B3 kan det oppføres bygning i to etasjer med maksimal byggehøyde på 9,0 

målt fra gjennomsnittlig planert terreng. På område B1 kan det oppføres bygning i fem 
etasjer  med maksimal byggehøyde på 16,0 målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det 

samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 1 400 m
2 

ekskl. parkering for B1, 900 m
2 

inkl. parkering for B2 og 1100 m
2 

ekskl. parkering for B3. 

 

b) For område B1 – B2- B3 må det anlegges minimum 1,4 biloppstillingsplasser pr. boenhet. 

Carport/garasje/garasjeanlegg kan erstatte  biloppstillingsplasser. 

 

 
2.2 Forretninger, F1-F2. 

 
a) På område F1 og F2 kan det oppføres bygning i en etasje med maksimal byggehøyde på 9,0 m 

målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde areal (BYA) skal for F1 ikke 

overstige 1 900 m
2 

og for F2 ikke overstige 1 500 m
2
. 

 

b) Utendørsområder skal til en hver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere / containere for 

oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget eller avskjermes ved levegg, beplantning 

eller tilsvarende. 

 

2.3 Lekeplass, LEK1og LEK2. 

 
 

a) Det skal settes av areal på minimum 35 m2 pr. boenhet til uteoppholdsareal for B1-B3. 

Totalt 850 m2 dekkes ved etablering av utteopphold på taket av bygningene innenfor B3. 

Ca. 1700 m2 settes av på LEK 1 og LEK 2. Området opparbeides med huskestativ, 

sandkasse, benker, bord og lignende. Det tillates ikke bygninger.  
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eller motoriserte aktiviteter i området. Evt. sikring av området med gjerde gjøres ved behov. 

Trær i utkant av området mot naboeiendommer skal ikke fjernes. 

 

2.5 Trafo 
 

a) Elforsyning til området skal etableres i Tr1. 

 

 
 

§ 3 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

3.1 Kjøreveg, SENTRALSKOLEBAKKEN. 
 

a) Eksisterende kommunal kjøreveg, SENTRALSKOLEBAKKEN kan opprettholdes og 

vedlikeholdes som tidligere. 

 

3.2 Kjøreveg, FA1-FA3. 
 

a) Kjøreveg, FA1 er atkomst for P5. 

 

b) Kjøreveg, FA2 er atkomst for B2 og B3. 

 

c) Kjøreveg, FA3 er atkomst for B1 

 

3.3 Fortau/gangareal, G1-G11. 
 

a) Område G1-G9 og G11 er fortau/gangareal til allmenn bruk og kan tilrettelegges med asfalt og 

kantstein. Område G10 er fortau/gangareal i tilknytning til F1 og F2 og det avsettes rom for 

sykkelstativ i tilknytning til inngangsparti. Fotgjengerfelt i tilknytning til G1-G11 skal ha 

belysning. 

 

b) Området G2 er gangareal og det tillates ikke motorkjøretøy med unntak av utrykningskjøretøy, 

varelevering og transport av personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

3.4 Gang- og sykkelveg, GS1-GS2. 
 

a) Eksisterende gang- og sykkelveg, GS1 kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. 

 

b) Området GS2 skal opparbeides i tilknytning til fotgjengerfelt på rv.80. 

 

c) Fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 over rv. 80 skal ha belysning. 

 

3.5 Annen veggrunn - tekniske anlegg og grøntareal. 
 

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter, skjæringer/fyllinger, 

plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende veg. 

 

b) Arealet kan opparbeides etter behov med f. eks. beplantning, belegningstein, asfalt, kantstein 

m.m. 

 

3.6 Parkering, P1-P5. 
 

a) Innenfor område P1 avsettes det 28 parkeringsplasser i forbindelse med svømmehall, herav 

skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. 
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b) Innenfor område P2 avsettes det 3 parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 
c) Innenfor område P3 avsettes det minimum 15 parkeringsplasser til B1, der 2 av plassene skal 

være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne i nær tilknytning til boligene. 

 
d) Innenfor område P4 avsettes 10 parkeringsplasser til B1. 

 

e) Innenfor område P5 avsettes det minimum 1 parkeringsplass pr. 100 m
2 

forretningsareal i F1 

og F2, herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

3.7 Siktlinjer 
 

a) Innenfor frisiktssoner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med 

høyde over 0,5 m. 

 

 

§ 4 

DIVERSE BESTEMMELSER 

 

4.1 Utbygging – rekkefølgebestemmelser. 
 

a) Før det gis byggetillatelse skal det av fagkyndig personell gjøres en geoteknisk vurdering av 

området. Alle terrengarbeider herunder også poretrykksmålinger, jordskjelvdimensjonering, 

fundament- og graveplan m.m. skal kontrolleres av geotekniker. 

 

b) Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets plassering, 

parkering, sykkelparkering, m.m. Det skal også legges ved en oversiktsskisse som viser 

totalbildet for det enkelte delområdet (B1, B2, B3 og F1/F2). 

 

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel 

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet 

i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. 

Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 
d) Området skal opparbeides i følgende prioritert rekkefølge: 

 
1) Det opparbeides fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 med belysning i samråd 

med Statens Vegvesen. 

2) Gang og sykkelsti GS1, GS2, G4, G5, G6, G7, G8, G11 opparbeides i henhold til 

plankart. 

3) Avkjørsel 1  opparbeides i henhold til planen og skal ferdigstilles før første 

bebyggelse kan tas i bruk. Avkjørsel 2 opparbeides i henhold til planen og skal 

ferdigstilles før første bebyggelse på F1 og F2 tas i bruk. 

 

e) Adkomstveier, gang- og sykkelvei og bussholdeplass, må være universelt utformet i 

samsvar med forskrifter og håndbok V129, «Universell utforming av veger og gater». 

 

f) Tiltakene nevnt i § 3.4 skal være utbygd før avkjørslene blir utbedret. 

 
g) Lekeplass skal opparbeides før det gis brukstillatelse innenfor B1, B2 og B3. 

 

4.2 Tilgjengelighet 
 

a) Bygg og uteområder samt atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det 
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sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal 

etterstrebe universell utforming. 

 

4.3 Energi 
 

a) Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til en 

hver tid gjeldende teknisk forskrift. 
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4.4 Støy 

 

a) Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016 om vegtrafikkstøy gjelder. 
Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent innendørs støynivå ikke 
overskrider grenseverdiene i T-1442/2016, der grenseverdiene i tabell 3 gjøres  
gjeldene. Eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy skal være gjennomført før bygninger tas i 
bruk. 

 Støy- og forurensningshensyn overfor naboer skal ivaretas under anleggstiden. 

 

4.5 Adgang 

 

a) Gnr. 103, bnr. 95 skal ha adgang til G11 i felles grense mellom gnr. 103, bnr. 95 og gnr. 103, 

bnr. 1570. 

 

4.6 Avkjørsel 

 

a) Avkjøring 2 skal kun ha innkjøring fra RV. 80. Utkjøring fra avkjøring 2 er ikke tillatt. 

 

4.7 Radon 
a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 

tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i 

inneluften.Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 

 

 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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1.0 Innledning 

 
1.1 Tiltakshaver 
Miris AS, www.miris.no .  Kontaktperson: Geir Nystrand epost geir.nystrand@miris.no 
tlf (+47)46411441 

 
1.2 Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter følgende hjemmelshavere, se tabell nedenfor: 

 
Hjemmelshaver Adresse Poststed 

Fauske kommune Postboks 93 8200 Fauske 
Fauske Eiendomsutvikling AS Myrvollveien 18 8009 Bodø 
Statens Vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo 
Statens Vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 Bodø 

 
1.3 Planlegger 
A/S Salten Kartdata, Eliasbakken 7, 8205 Fauske. Tlf. 75 40 24 80. Org.nr. 943 551 413. 
Omregulering Fauske kommune, Plan/utvikling i 2018. 

 
1.4 Hensikten med planen 

 Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger og forretninger. Nærmest rv. 80 
planlegges det to forretningsbygg med bebygd areal på inntil 3 400 m2. Bak området for 
forretning planlegges det 72 boenheter fordelt på tre 2-mannsboliger, fire 4-mannsboliger og tre 
16-mannsboliger med et bebygd areal på til sammen 3400 m2. I eksisterende reguleringsplan er 
samlet BYA = 4031 m2 for boligområdene, noe som utgjør en reduksjon på 631 m2.  
Planen skal også vise eksisterende lekeareal, atkomst og parkering samt fortau/gangveg 
gjennom området. 

 
1.5 Gjeldende planverk områdereguleringsplan for sentralskoleområdet 

 
Gjeldende plan for området er 
områdereguleringsplan for 
sentralskoleområdet planid.: 
1841-2012003 som er vedtatt av 
kommunestyret 03.04.2014 

http://www.miris.no/
mailto:geir.nystrand@miris.n
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1.6 Konsekvenser endret plan 
Planen medfører endring i avsatt område til boliger. Parkeringskravet er 1,4 
parkeringsplasser pr. boenhet. For området B1 er det parkeringplasser ute som utgjør 25 
plasser, resterende 48 parkeringplasser er i underetasje av byggene. 
For B2 er kravet 6 plasser pr. bygning som løses gjennom parkering i underetasje, totalt utgjør 
dette 24 parkeringsplasser for B2. For B3 er parkeringskravet 3 plasser pr. bygning som 
løses gjennom parkering i carport. 
Byggehøyden for B1 er 16 meter som er kote 39. I opprinnelig plan er tillatt byggehøyde 9 
meter for B2 og 3. 

 
Forretningsområde inkl. parkering og kjøreareal 26 % av totalt areal. På motsatt side av rv.80 
ligger nye Rema 1000 og forretningsområdet i planen legges nærmest dette mens boliger 
plasseres i bakkant mot eksisterende boliger og svømmehall. 

 
Det legges opp til at eksisterende avkjørsler til området skal benyttes for innkjøring til området, 
mens det kun blir tillatt med utkjøring i avkjørsel nærmest sentrum. Endret bruk av området vil 
føre til økt trafikk, men beregninger viser at ventetiden er akseptabel og ikke krever vegtiltak på 
rv.80. Trafikksikkerhet tas hensyn ved flytting av fotgjengerfelt jf. trafikkanalysen. Det legges 
opp til fortau gjennom området og atkomst vider nordover mot svømmehallen og Kirkeveien slik 
at dagens snarveg gjennom området opprettholdes. Tiltaket vurderes å gi ingen/ubetydelige 
negative konsekvenser for allment friluftsliv. 

 

 
 

For naboeiendom i nordvest gir nye bygg noe endret utsikt mot sør og sørøst. Eksisterende 
bygg  på tomten som skal rives skygger i dag mer for utsikt mot sørøst. Terrenget skrår  mot 
sør slik og plassering av bygg innenfor byggegrense gir ubetydelige skyggevirkninger for 
naboeiendom. Det er utarbeidet sol/skyggediagram. Generelt vil man med naturlig fortetting i 
sentrumsområder kunne forvente noe  endret/redusert utsikt. Tiltaket vurderes å gi små 
negative konsekvenser for de fleste tilgrensende eiendommer. 

 
Tiltaket fører til kompakt boligbebyggelse i nær tilknytning til sentrum, fritidsanlegg og skole, 
som vil redusere behovet for bil. Utvikling av næringsdrift er positivt både med tanke på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den gamle sentralskolen sett mot nordøst. 
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framtidige arbeidsplasser. I tillegg byttes gammel utbrukt bygningsmasse ut med nye bygg. 
Tiltaket vurderes som positivt i forhold til bosetting, folkehelse og Fauske som samfunn. 
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2.0 Registreringer 
 

2.1 Planområdet 
Planområdet er på ca. 26,5 daa og omfatter gnr. 103 bnr.292 og 1570 og 1385 samt gnr. 120 
bnr.1. Området ligger lengst vest i Fauske sentrum, nord for rv. 80 og like sør for Fauske 
svømmehall. 

 

 
 

2.2 Eksisterende arealbruk 
Innenfor planområdet finnes eksisterende bygningsmasse fra den gamle sentralskolen som ble 
nedlagt i 2007, gangveg mellom rv.80 og Kirkeveien samt kjøreveg/parkering til svømmehall og 
kjøreveg til boliger øst for området. 
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2.3 Infrastruktur 
Eksisterende veg, rv.80 går like sør for planområdet og Kirkeveien like nord for området. 
Området har i dag atkomst via to avkjøringer fra rv.80 og det legges ikke opp til avkjøring fra 
Kirkeveien. Det går kjøreveg frem til nedlagt skolebygg og tidligere lærerparkering samt gangveg 
gjennom planområdet til Fauske svømmehall og videre til Kirkeveien med bakenforliggende 
områder. Det er også atkomst knyttet til ca. 4-5 eneboliger langs Selbergveien, disse har i tillegg 
alternativ avkjøring fra kommunal veg øst for denne veien mot sentrum. Fartsgrense på rv.80 er 
50  km/t forbi planområdet og trafikkmengden ligger i følge Statens vegvesens nasjonale 
vegdatabank  på rundt 6 000 (ÅDT=årsdøgntrafikk). 

 

 
 

 
 

2.4 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold 
Det foreligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk 
mangfold av spesiell verdi innenfor området. 

 
2.5 Skole, barnehage og forretninger 
Innenfor en radius på ca. 600 meter når man Vestmyra med barneskole, videregående skole, 
idrettshall, svømmehall og kunstgressbane. Det er omtrent samme avstand til Fauske 
sentrum med  kjøpesenter med et større vareutvalg, hotell, kino og spisesteder. Innenfor en 
radius på under 1 km ligger Vestmyra barnehage (kommunal. Pr. i dag er det ca. 150 m til 
nærmeste matvarebutikk (Rema 1000) fra planlagt boligområde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksisterende avkjørsel nr.2 sett mot vest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksisterende avkjørsel nr.1 sett mot vest. 
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2.6 Grunnforhold 
Grunnen består i følge NGUs løsmassekart av tykk havavsetning, noe som kan være 
indikasjon på ustabile grunnforhold. NGI har foretatt kvikkleiere kartlegging i området, jfr. 
rapport av 04.12.2009 og det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet. Kommunen 
krever grunnundersøkelser med geoteknisk vurdering og dette er gjennomført av Rambøll 
Norge AS. Tredje partskontroll er utført av Multiconsult AS. 

 
I følge Rambølls grunnundersøkelser består grunnen av et fastere topplag på ca. 2,0 m over 
leier  og kvikk/sensitiv leire ned til antatt fjell. I leira er det funnet tynne silt- og sandlag samt 
sand- og  gruskorn. Det er påvist kvikkleire mellom ca. 5 og 10 m under terreng. Anbefalt 
rekkefølge  graving er fra nord til sør på tomta og omvendt ved bygging. I den geotekniske 
vurderingen (rapporten) fra Rambøll fremkommer blant annet resultat og vurdering av 
stabilitetsbergningene  for planområdet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planområdet på vestsiden sett mot nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauske svømmehall i tilknytning til den gamle Sentralskolen sett mot sørøst. 
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2.7 Klimatiske forhold 
Generelt er det en del vind på Fauske, men utgjør ingen risiko. 

 
2.8 Støy 
Planområdet ligger like ved Rv. 80 så det vil forekomme noe vegtrafikkstøy. Boligbebyggelsen 
ligger bak forretningsområdet og det gjøres tiltak med hensyn på støy ved valg av fasade og 
øvrige bygningsmessige tiltak. En evt. omlegging av Rv. 80 vil på sikt medføre generelt redusert 
vegstøy i området. 

 
2.9 Risiko- og sårbarhet (ROS) 
Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt. 

 

 
 

3.0 Planfremstilling 
 
3.1 Planforslag 
Plannavn er Sentralskoleområdet og planid er 1841-2012003. Planforslaget består av: 

 plankart av 31.01.2013 (rev. 24.08.2018), målestokk 1:1000 (vedlagt i A1) 
 reguleringsbestemmelser av 16.04.2013 (rev. 24.08.2018) 

 
Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er forretning/kontor/verksted, energianlegg, 
kjøreveg, annen veggrunn (tekniske anlegg), parkering og friluftsområde i sjø. Maksimal 
byggehøyde for bolig er satt til 9,0 og 16,0 m samt maksimalt bebygd areal (BYA) er vist i 
plankart. 

 
Forretning 
Eksisterende bygg innenfor planområdet skal rives og dette er vist i plankartet. Nærmest rv. 80 
planlegges det to forretningsbygg med areal på inntil ca. 3 400 m2 Dette gir i tillegg til krav om 
minimumsparkering (minimum 1 p-plass pr. 100 m2 forretningsareal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avkjørsel nr. 1 (Sentralbakken) og nye Rema 1000 sett mot sør. 
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Boliger 
Eksisterende bygg innenfor planområdet skal rives og dette er vist i plankartet. Bak område for 
forretning legges det opp til 72 boenheter fordelt på fire 2-mannsboliger, fire 4-mannsboliger og 
tre 16-mannsboliger. 2-mannsboligene innenfor B3 vil parkering foregå i carport/garasje mellom 
boligene. Innenfor B2 vil 4 - mannsboligene nord for FA2 parkere i underetasje til huset. På B1 
vil 16 –manns boligene parkere på avsatt parkeringsareal P3/P4 som rommer minimum 25 
plasser. Reserede parkering skjer i underetasjen. 
 

 
Veg 
I planforslaget foreslås Sentralbakken som vegnavn på avkjørsel 1 som hovedatkomst til 
området.   
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Nedenfor vises skisser for utforming av bygningsmassen som vurderes: 
Fargene er valgt for å markere byggene tydligere. 
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3.2 Trafikk 
Det er laget en enkel trafikkanalyse der det er sett nærmere på de to eksisterende avkjøringene 
fra  rv.80. Beregninger av fremtidig trafikkmengde (ÅDT) og ventetid på rv.80 viste at det ikke er 
nødvendig med vegtiltak i forbindelse med utbyggingen. Unntak er opparbeidelse av avkjøringer i 
hht. håndbok 017 (dimensjonert etter vogntog med kjøremåte A, jf. trafikknotat). Det legges opp  
til inn- og utkjøring i avkjørsel nr. 1 (Sentralbakken) og kun innkjøring i avkjørsel nr. 2. I 
planprosessen var det lagt opp til GS-veg langs rv.80, men etter innspill fra Statens vegvesen ble 
deler av dette endret til fortau. 

 
Statens vegvesen ønsker i utgangspunktet kun en avkjøring til planområdet. Årsaken til at 
tiltakshaver likevel forslår at de to eksisterende avkjøringene opprettholdes er for å sikre en god 
og trygg trafikksituasjon internt på området. Kommunen har stilt krav om at det settes av rom for 
at sentrumsbussen kan ha en stopp innenfor planområdet i fremtiden og vil selv ta dette opp 
med  Nordland fylkeskommune. Bakgrunn for ønske om buss-stopp er innspill fra beboerne i 
området  og Rema 1000. 

 
For å oppnå en best mulig trafikksituasjon innenfor planområdet er det ønskelig at en 
opprettholder mulighet for innkjøring i dagens to eksisterende avkjørsler til området. Dette 
gjelder både for sentrumsbussen med tre stopp daglig og i forbindelse med varelevering (trailer) 
samt parkering. For å ivareta trafikksikkerheten mot rv. 80 vil det kun bli tillatt med inn- og 
utkjøring fra avkjørsel nr.1. Mens for avkjørsel nr.2 (nærmest Bodø) vil det ikke bli tillatt med 
utkjøring, dette for å unngå en ”x-kryss”-situasjon. 

 

 
 
 
3.3 Avfallshåndtering 
Planområdet vil inngå i den kommunale avfallsordningen som driftes av IRIS (interkommunalt 
renovasjonsselskap). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rv.80 sett mot sentrum (avkjørsler til planområdet til venstre på bildet og avkjørsel til NAV til høyre). 
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3.4 Klima 
Det foreligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det 
må tas særlige hensyn til. 

 
3.5 Tilgjengelighet 
Området har god tilgjengelighet i eksisterende kjøreveg. Universell utforming har ligget til grunn 
for utforming av planforslaget og det er satt krav til tilrettelagt parkering samt sykkelparkering. 
Det legges opp til sammenhengende fortau/GS-veg gjennom området. 

 

 

3.6 Areal/formål 
Planområdet er på ca. 26,5 daa. Nedenfor vises forhold mellom blant annet byggeområder og 
lekeareal. 

 
Boliger 7.6 daa 

Forretning 3.5 daa 
Vegareal 3.5 daa 

Annen veggrunn, teknisk 0.6 daa 
Annen veggrunn, grønt 2.1 daa 
Parkering 4.1 daa 
Lekeområde 1.7 daa 

Gangvei 2.8 daa 

Sum 25,9 daa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Området for FA1 og F1 samt eksisterende bygninger sett mot nord. 
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3.7 Barn og unge 
Området ligger i nær tilknytning til skole og lekeplasser. Hensynet til barn og unge er ivaretatt 
gjennom avsetting av egen lekeplass, LEK1/LEK2 innenfor planområdet samt planlegging av 
fortau/GS-veg gjennom området. Det legges opp til at eksisterende trær og busker innenfor 
lekeområdet beholdes. Sørvest for rv.80 ligger museum med større og sammenhengende 
friområder og er i dag mye brukt til friluftsliv/turgåing. Dette området samt nærhet til sjøen gir 
også mulighet for variert tur- og lekeområde. 

  
 
3.8 Utbyggingsavtale 

Kommunen krever utbyggingsavtale vedrørende veg, vann og avløp. 
 
 
4.0 Planprosess og medvirkning 

 
4.1 Deltakere i planprosessen 

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen, Jan Ivar Karlsen, Arn Kyrre Jakobsen og Frode 
Ramskjell. I det reviderte forslaget 2018 har Jan Ivar Karlsen og Gunnar Myrstad 
deltatt. 

 
4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid 

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 27.10.2012 og melding om 
planlegging 24.10.2012 sendt til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte 
parter. Endring av områdereguleringsplanen har ikke planoppstart. Nabomøte mai 
2017. 

 
4.3 Innkomne forhåndsmerknader 

Offentlige høringsinstanser 

4.3.1 Nordland fylkeskommune (Nfk), 12.11.2012 
Planfaglig: Viser til fylkesplan, universell utforming, barn og unge, estetikk, krav til 
medvirkning, naturmangfoldloven og alternative energikilder. Kulturminnefaglig: Ingen 
kjente verneverdige kulturminner. Gir endelig uttalelse ved offentlig ettersyn. 

 
Vår kommentar: Ivaretatt i planprosess og -dokumenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekeområde og eksisterende trær sett mot nordøst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekeområde og eksisterende trær sett mot vest. 
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4.3.2 Sametinget, 21.11.2012 
Kan ikke se at det er fare for at omsøkte tiltak kommer i konflikt med automatisk fredete 
samiske kulturminner og derfor ingen spesielle merknader. Ber om at § 8 i lov om 
kulturminner ivaretas og formidles videre vedrørende arbeid i marken. 

 
Vår kommentar: Ivaretas i planbestemmelser. 

 
4.3.3 Fauske Lysverk, 27.11.2012 

Lysverket har siden 2006 utviklet fjernvarmeanlegg på Fauske og kildevalg nærmer seg. 
I  dag har man to fjernvarmeanlegg på Fauske, det ene er et midlertidig gassanlegg 
(Krokdalsmyra) og det andre er varmekilden en container som inneholder 3 stk 
elementkjeler på hver 500 kW. Rørnettet er ferdiglagt i grunnen, hvorpå følgende er 
påkoblet: Vestmyra videregående skole, Vestmyra barneskole, Fauske svømmehall og 
Fauske Fengsel. Det jobbes fortløpende med å koble op flere kunder på eksisterende 
fjernvarmenett eks. Fauske Helsetun og rør for snøsmelting i Storgata og Sjøgata. 
Fauske  Handelspark tilknyttet et nærvarmeanlegg på Krokdalsmyra, oppvarmet med 
gass. 

 
Hele Fauske er befart med tanke på nye kunder til fjernvarmenettet og strekker seg fra 
Erikstad i vest, til Mesta i nord og jernbanestasjon i øst. Det er planlagt at et nytt nett skal 
knytte kundene sammen hvor også eksisterende nett skal knyttes til. Før Fauske Lysverk 
setter i gang med videre bygging av fjernvarmenett, så vil kartlegging av  
kundegrunnlaget  med tilhørende effekt og energileveranse være viktig. Om potensielle 
kunder kan bruke  fjernvarme ikke pålegges tilknytning vil det ikke være lønnsomt med 
utbygging av  infrastrukturen. Dette vil hindre utbygging av fjernvarme på Fauske. Ber  
om følgende: 1 -  At det legges opp til at fremtidige bygg skal bruke fjernvarme som 
energikilde. 2 - At  anlegget pålegges å koble seg opp til fjernvarmen til Fauske Lysverk 
AS når en evt.  infrastruktur er på plass. Fauske Lysverk ber om å bli tatt med på 
møte/råd i den videre  planleggingen av området. Dette med bakgrunn i elforsyning 
(nettutbygging) og med  tanke på fjernvarmeanlegg. 

 
Vår kommentar: Det kan kun settes krav om tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområde 
for fjernvarmeanlegg, men tilkobling vurderes og vil evt. bli avklart i møte med Fauske 
kommune, Fauske Lysverk og utbygger. 
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4.3.4 NVE, 27.11.2012 
I hht. NGUs løsmassekart består området av tykk havavsetning, noe som kan være 
indikasjon på ustabile grunnforhold. I slike områder er det grunn til å vurdere fare for 
kvikkleireskred nærmere. NGI har foretatt kvikkleiere kartlegging i området, jfr. rapport 
av 04.12.2009. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet, men det bør fremgå av 
plandokumentene hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til. Positivt at 
det skal gjennomføres nødvendige grunnundersøkelser og det gjøres oppmerksom på at 
kommunen skal påse at faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet før planen vedtas. 

 
Vår kommentar: Geoteknisk rapport følger plandokumentene. 

 
4.3.5 Statens vegvesen (SVV), 30.11.2012 

Området har i dag to atkomster fra Rv. 80 og det ligger en atkomst på motsatt side av 
Rv. 80 vis á vis den vestlige atkomsten til planområdet. En slik x-kryssløsning på Rv. 80 
må  unngås ved en forskyvning av atkomstene. Av trafikkmessige grunner ønskes 
færrest  mulige atkomster fra Rv. 80 til planområdet som får endret bruk. Ny atkomst må 
dimensjoneres etter håndbok 017. Omfang er ikke oppgitt og det må lages en enkel 
trafikkanalyse som sier noe om størrelse og type trafikk som den nye arealbruken vil 
generere til/fra Rv. 80 og til/fra det kommunale vegnettet. Gjelder trafikkstrømmer av 
både kjørende og myke trafikanter. Behov videreføring GS-veg sentrum forbi/gjennom 
planområdet må vurderes og om dagens krysningspunkter er på Rv. 80 er like 
hensiktsmessige ved ny arealbruk. Behov for kollektivløsning som kan betjene området 
må vurderes. Fylkeskommunen har ansvar for ruteopplegg, mens SVV vil ha 
synspunkter  til plassering av evt. buss-stopp i tilknytning til Rv. 80. Siden ny arealbruk 
vil ha  innvirkning på Rv. 80 er SVV en viktig samarbeidspart og må konsulteres før 
planen  legges ut på høring, for å sikre at atkomstløsningen blir trafikksikker. 

 
Vår kommentar: Det er utarbeidet en enkel trafikkanalyse for området. Øvrige innspill 
ivaretas i planprosess- og dokumenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avkjørsel 1 (Sentralbakken) og naboeiendom sett mot nord. 
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Direkte berørte parter og naboer 
 
Ingen skriftelige innspill. 

 

 
 
4.4 Samarbeid 
Det ble avholdt oppstartskonferanse 25.09.2012 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen, 
Arn Kyrre Jakobsen og Frode Ramskjell. 

 
 
5.1 Vedlegg 

1. Plankart i A2, M 1:1000 
2. Planbestemmelser 
3. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader 
4. Trafikkanalyse (notat) 
5. ROS-sjekkliste 
6. Geoteknisk vurdering, Rambøll Norge AS 
7. Soldiagram 

 
Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske 
kommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentralbakken og Selbergveien sett mot nordøst. 



 www.mco.no 20.08.2018      Side 1 av 8 

Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 1. mai 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 

http://www.mco.no/
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Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 15. mai 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 

http://www.mco.no/


 www.mco.no 20.08.2018      Side 3 av 8 

Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 1. juni 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 

http://www.mco.no/
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Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 15. juni 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 

http://www.mco.no/
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Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 1. juli 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 

http://www.mco.no/
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Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 15. juli 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 

http://www.mco.no/
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Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 1. august 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 

http://www.mco.no/
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Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 15. august 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 

 

http://www.mco.no/


 
A/S Salten Kartdata 
- når du vil vite hvor du er! 

Kontoradresse: Eliasbakken 7, Fauske 
Postadresse: 8205 Fauske Telefon: 
75 40 24 80 Telefaks: 75 40 24 81 
Bankgironr.: 8951.07.09641 
Foretaksnr.: 943551413  
Internett: www.skd.no 

NOTAT - Sentralskoleområdet, Trafikkanalyse 

Til: Torbjørn Søfting, Fauske Eiendomsutvikling AS 
Fra: Rita Helen Berg, A/S Salten Kartdata 
Dato: 05.04.2013 
Rev.: Fauske kommune, 08.11.2013 

Bakgrunn 

Fauske Eiendomsutvikling AS planlegger å tilrettelegge området for den gamle sentralskolen til 
boliger og forretning. Området ligger mellom Fauske svømmehall og rv. 80. Det planlegges 46 
boenheter fordelt på fire 6-mannsboliger, åtte 2-mannsboliger og to 3-mannsboliger. Nærmest rv. 
80 planlegges det forretningsareal på inntil ca. 3 400 m

2
 med ca. 20 ansatte. I kommunedelplan 

for Fauske, del 2 er området avsatt til offentlige bygninger og forretning/kontor. 
 

 
Figur 1: Viser planovgrensning (gult) og tilhørende veinett. 

På bakgrunn av ønske fra Statens vegvesen sees det litt nærmere på trafikksituasjonen som følge 
av tiltaket og dens påvirkning på trafikkavvikling på rv. 80. Dette notat beskriver hvilken 
trafikkøkning en kan få som følge av utbyggingen av boliger og forretning innenfor planområdet. 
I denne sammenheng sees det på aktuelle problemstillinger og tiltak for riksvegen. 

Konklusjon 

Trafikkøkningen som følge utbyggingen på sentralskoleområdet er beregnet til 600 biler pr. 
årsdøgn (ÅDT). Kapasitetsberegninger gir en gjennomsnittlig ventetid på ca. 4,5 sekund for de 
som kommer fra Bodøsiden og skal svinge til venstre inn på området. Da ventetiden er fullt 
akseptabel vil det ikke kreve spesielle tiltak på rv. 80. 

Trafikkøkningen vil ikke gi endringer for trafikksikkerhet og miljø i området så fremt dagens to 
fotgjengerfelt i området flyttes ca. 10 m mot Bodø og ca. 30 m mot Fauske sentrum. I avkjøring 
nr. 1 nærmest Fauske sentrum legges det opp til en overkjørbar deleøy evt. kun oppmerket 
deleøy. 

http://www.skd.no/
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1.0     Planområdet 
Planområdet er på ca. 23,4 daa og ligger lengst vest i Fauske sentrum, nord for rv. 80 og like 
sør for Fauske svømmehall. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, 
boliger, lek samt tilhørende atkomstvei, fortau og parkering. Mot sentrum er det ca. 150 m til 
nærmeste rundkjøring og ca. 350 m fra rundkjøring koblet mot E6. Området har to 
eksisterende avkjøringer fra rv. 80, gangvegatkomst til Fauske svømmehall som ligger nord 
for området samt atkomst til 4-5 boliger langs Solbergveien sørøst for planområdet. 

2.0     Dagens trafikksituasjon 

Eksisterende infrastruktur innenfor planområdet omfatter to avkjørsler fra rv. 80 og noen 
veiarmer opp til nedlagt skolebygg og tidligere lærerparkering samt gangvegatkomst til 
Fauske svømmehall. Det er også atkomst knyttet til ca. 4-5 eneboliger langs Solberveien, disse 
har i tillegg alternativ avkjøring fra kommunal veg øst for denne veien mot sentrum. 
Vegsystemet er vist på kartet nedenfor. 

 
Figur 2: Viser eksisterende vegnett i og i tilknytning til planområdet (blå striplet linje). 
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2.1      Vegdata 

Trafikkdata og kartinformasjon hos Statens vegvesen (www.vegvesen.no) viser at rv. 80 har en 
ÅDT (årsdøgntrafikk) på om lag 6 000 kjøretøy pr. årsdøgn forbi planområdet. 

 
Figur 3: Viser trafikkmengder oppgitt i ÅDT (kjøretøy/døgn og fart). Kilde: Statens vegvesen. 

Trafikktallene fra Statens vegvesen vist i figuren ovenfor er hentet fra den nasjonale 
vegdatabanken. Som tilskudd til trafikkdata fra Statens vegvesen er det gjennomført manuelle 
tellinger i kryss rv. 80 (Storgata), Kirkeveien og Naustveien. Tellinger ble gjennomført i 2013 
den 21.03 kl.14.30-16.30 og 22.03 kl.07.00-09.00. Telling er foretatt av SKD og i forbindelse 
med denne tellingen ble det tatt videoopptak i kryssene. Tellingene ble gjennomført ved å 
registrere svingebevegelser fra de ulike tilfarter, samt oppdeling i ulike kjøretøykategorier. 
Tellingene på vegnettet er delt inn i halvtimes intervall. Dataene er brukt som kontroll av tall i 
kapasitetsberegningene. 

2.2      Dagens trafikkavvikling 

Dagens situasjon er at den største delen av trafikken er gjennomgangstrafikk på rv. 80. 
Planområdet har to mulige avkjørsler som i dag benyttes av 4-5 boliger langs Solbergveien øst 
for området. Fauske svømmehall har hovedatkomst og parkering fra den kommunale veien på 
nordsiden (Kirkeveien). Fra sentrum i øst går det GS-veg frem til dette området, men ikke 
videre vestover mot Bodøsiden. På motsatt side av rv. 80 går det fortau helt frem til avkjøring 
Erikstad. I forbindelse med området er det to fotgjengerfelt som knytter nord og sørsiden av rv. 
80 sammen. 

http://www.vegvesen.no/
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Rv. 80 er forkjørsveg med en fartsgrense på 50 km/t forbi området og videre mot Bodø er det 
flere avkjøringer til boliger/boligområder på begge sider av rv. 80. Det planlegges ikke 
kjøreatkomst fra Kirkeveien, kun gangatkomst slik som pr. i dag. Planområdet omfatter heller 
ikke Fauske svømmehall sitt område. Da det pr. i dag er det er svært liten trafikk som går inn 
og ut av området etter nedleggingen av sentralskolen er det ikke gått nærmere inn på kapasitet 
og forsinkelser dette skaper da det antas at det er ubetydelig i det totale trafikkbildet. 

2.3 Parkering 
Når det gjelder parkering har svømmehallen parkeringsplasser mot Kirkeveien på nordsiden 
av planområdet og boliger i øst mot sentrum har parkering på egen tomt. 

2.4 Myke trafikanter 
For fotgjengere som kommer via fortau langs rv. 80 fra Bodøsiden eller fra Fauske sentrum er 
som nevnt fotgjengerfelt som knytter fortau på sørsiden til området og snarvei til 
svømmehallen på nordsiden. Videre fra planområdet er det GS-veg/fortau i retning sentrum. 

2.5 Kollektivtrafikk 
Det er ingen stopp av rutebuss i området etter at sentralskolen ble lagt ned. 

2.6 Trafikksikkerhet 
Det er ikke utført detaljerte vurderinger av trafikksikkerheten i området, men det er oversiktlig 
og har GS-veg/fortau samt to krysningspunkter på en strekning med 50 km/t inkl. belysning. 
Ingen kjente ulykker i området etter nedlegging av skolen 

3.0 Fremtidig trafikkbelasning 

Når det gjelder trafikkgenerering fra området er det beregnet hvilken biltrafikk som forventes 
til og fra området etter utbygging. Det er beregnet turproduksjon for utbygging med boliger og 
forretning. Det antas at mange vil velge å handle etter arbeidstid på tur hjem og da ofte i bil. 
Andre i det umiddelbare nærområdet vil kanskje gå eller bruke sykkel. Utbyggingen vil 
medføre en mindre økning i biltrafikken på rv. 80 da mange av de som vil benytte området 
allerede utgjør en del av dagens ADT. Kapasitetsberegningene som er omtalt lenger bak i 
rapporten viser hvordan trafikkveksten vil slå ut på avvikling av trafikken i dette området. 

Trafikken til/fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet som følger. 
• Trafikkskaping - hvor mange reiser pr. dag som blir generert av virksomheten 

• Reisemiddelvalg - reisemiddel (gange, sykkel, bil, kollektiv) til/fra virksomhetene 

• Reisemønster - hvordan fordeler de reisende seg på vegene 

Turproduksjon til/fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet ut fra dagens trafikk 
til/fra området med følgende verdier, som har utgangspunkt i lokale erfaringstall. 

• Bolig - 4,0 turer pr. boenhet 

• Forretning - 12 personturer pr. 100 m
2
 

3.1 Trafikkgenerering 
Planlagt utbygging omfatter området mot nord 46 boenheter fordelt på fire 6-mannsboliger, 
åtte 2-mannsboliger og to 3-mannsboliger. På området i sør og nærmest rv. 80 planlegges det 
et forretningsareal på inntil ca. 3 400 m

2
. Det er anslått at dette vil generere ca. 20 ansatte ut fra 

størrelse og data fra tilsvarende virksomheter. Rv. 80 har i dag en ADT på om lag 6 000 
kjøretøy pr. årsdøgn forbi planområdet. Beregnet ÅDT som følge av utbyggingen er på ca. 600 
kjøretøy. 
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3.2      Forutsetninger for kapasitetsberegning etter utbygging 

I beregningene har man i hovedsak sett på makstimen på ettermiddag da trafikktettheten er størst. Når 

det gjelder utbyggingens innvirkning på trafikkavviklingen på rv. 80 er det kun de som kommer fra 

Bodøsiden og skal svinge til venstre inn på sentralskoleomradet som vil oppleve noe venting. Det vil 

selvsagt også være noe venting for de som skal ut av sentralskoleomradet, men det er ikke til hinder 

for gjennomgangstrafikken på rv. 80. Det sees derfor videre kun på kjøremønster fra rv. 80 fra 

Bodøsiden og venstresving. For fremtidig trafikkavvikling er det ellers forutsatt at dagens 

kjøremønster og fartsgrenser opprettholdes. 

Det er tillatt med innkjøring til området fra begge avkjørelsene, men kun tillatt med utkjøring fra 

avkjørsel nr. 1 nærmest Fauske sentrum. Det antas at det i makstimen er få av beboerne innenfor 

området som returnerer umiddelbart på rv. 80 og at dette i hovedsak er kunder til/fra 

forretningsområdet. Det er anslått ca. to vareleveringer pr. dag og at dette foregår utenom 

forretningenes åpningstider. Det er lagt opp til at de kan benytte begge kjørebanene i avkjørselen og 

inne på selve området ved inn- og utkjøring av området. Ved sporingskurve for vogntog (22 m) må de 

som kommer fra Fauske sentrum siden krysse de to første parkeringsplassene i avkjøring nr. 2, men 

siden det er utenfor åpningstid og de fleste trailerne er på 18-19 m antas det at dette skulle være 

uproblematisk. I avkjørsel nr. 1 legges det opp til overkjørbar evt. merket deleøy. Sporingssjekk på 

rv. 80 viser at de som skal inn eller ut av planområdet for videre kjøring til Bodø kommer seg ut av 

området uten at de må over i motgående kjørefelt på rv. 80. 

Det legges til grunn 3 stopp av sentrumsbussen pr. dag, som er dagens rute. Sentrumsbussen vil 

komme fra sentrum og returnere mot sentrum og E6 etter stopp innenfor området. Sentrumsbussen og 

den ene av trailerne vil sannsynligvis benytte innkjøring nærmest Bodø inn til området. 

Sentrumsbussen er en del kortere enn vanlig rutebuss og skulle ikke ha noe problem med å komme 

seg inn ved høyresving fra Fauske sentrum i avkjørsel nr. 2 og ut igjen i avkjørsel nr. 1 med 

høyresving i retning Bodø. 

De som kommer fra Bodøsiden og skal svinge til venstre har som nevnt to innkjøringsmuligheter. Det 

er da antatt at halvparten svinger av i første avkjøring og den andre halvparten i den andre 

avkjøringen. Dette er forutsatt full utbygging av planområdet. Følgende beregningsfaktorer er 

benyttet i kapasitetsberegningene 

• Kjørefeltbredde 3,5 meter. 

• I makstimen kl.15.00-16.00 er det benyttet 22 % av ÅDT som utgangspunkt. 

• Gjeldende hastighetsnivå på vegene er benyttet som fremtidig dimensjonerende hastighet. 

 
Figur 4: "Kryss "-utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av utbygging. 
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3.3 Makstime ettermiddag 
Nedenfor er det sett på kapasitet og trafikkavvikling i rushperioden ettermiddag etter 
gjennomført utbygging. Det er sett på kapasitet og forsinkelse pr. bil i dimensjonerende time 
om ettermiddagen for venstresvingende som kommer fra Bodøsiden på Rv.80. 

Planområdet har en utkjøring (avkjørsel nr. 1) med to ut-/avkjøringsretninger til/fra området 
mot rv. 80, som er forkjørsveg. Trafikkmengden er beregnet til en ADT på 600 og det anslås at 
denne fordeler seg likt på de to kjøreretningene. Kapasitetsberegninger gir 0,08 i 
belastningsgrad og en gjennomsnittlig ventetid på ca. 4,5 sekund for de som kommer fra 
Bodøsiden og skal svinge til venstre inn på området. Ventetiden er fullt akseptabel og vil ikke 
kreve spesielle tiltak på rv. 80. 

3.4 Kollektivtrafikk 
Det planlegges som ingen vanlig stopp for rutebuss i området pga. nærhet til eksisterende stopp 
på Shell og ved kirken. Samtaler med Nordlandsbuss bekrefter at det er lite sannsynlig med en 
stopp til mellom disse om ikke dagens stopp ved Shell legges ned. I senere tid har det kommet 
noen signaler om at dette er under vurdering. Plassering av en busslomme langs rv.80 vil i så 
fall gjøres som et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Fauske kommune og Statens 
vegvesen. 

Kommunen har et ønske at ruten for sentrumsbussen utvides og omfatter planområdet etter 
innspill fra beboerne i omkringliggende nærområder. Det er da meningen at bussen kommer fra 
stopp på Amfi-senteret og svinger innom området for å ta på/slippe av passasjerer og fortsette 
videre til stopp ved kirken osv. i henhold til dagens rute. Dagens ruteplan viser tre forskjellige 
ruter med tre avganger hver pr. dag. Ut fra avgangstider er sentrumsbussen er dermed mest 
tilpasset de som ikke har arbeid, eldre eller de som ikke har normal arbeidstid. Med tre stopp av 
sentrumsbuss pr. dag utgjør kollektivtrafikken en liten andel av det totale trafikkbildet. 

3.5 Trafikksikkerhet 
Trafikkøkningen vil ikke gi endringer for trafikksikkerhet og miljø i området så fremt dagens to 
fotgjengerfelt i området flyttes da de kommer i konflikt med utvidelse av avkjørsler. 
Fotgjengerfeltene foreslås flyttet henholdsvis ca. 10 m mot Bodøsiden og ca. 30 m retning 
sentrum. I avkjøring nr. 1 nærmest sentrum legges det opp til enten en overkjørbar evt. 
oppmerket deleøy. 

 

Figur 5: Eksisterende fotgjengerfelt sees i hvitt og forslag ny plassering vist i gult. 



 

3.6      Parkering 

Antall parkeringsplasser for utbyggingsalternativene er beregnet ut fra arealer og 
parkeringsnormen til Fauske kommune. For utbyggingen er det beregnet et totalt 
parkeringsbehov for hele utbyggingsområdet på 160 parkeringsplasser. Parkering for 
boligområdet løses innenfor dette arealet. Her er det både parkering under bygg og felles 
parkeringsplass. Parkering foran forretningsområdet er vist i plankartet, se nedenfor. Det antas 
at dette i hovedsak vil være mest korttidsparkering for besøkende og av- og pålessing. Det er 
også satt av tilstrekkelig med parkeringsplasser for handikapp. Nærmest hovedinngang legges 
det også opp til stativ for sykkelparkering. 

 
Figur 6: Parkering i forbindelse med forretninger. 

3.7      Håndbok 017 og 263 
Rv. 80 har en fartsgrense på 50 km/t forbi området og en ÅDT på 6000. Ut fra dette tolkes rv. 80 
til å være en Sl-veg siden det er den nærmeste med ADT 0-12000 og fartsgrense 60 km/t i hht. 
håndbok 017. Normalen tilsier kjørefeltbredde på 3,25 m og at avkjørsler langs Sl- veger skal 
begrenses evt. være avkjørselsfrie. 

I følge tabell C.2 Dimensjoneringsklasser for veg- og standardkrav i 017 er stoppsikten på 70 m. 
Dimensjonerende kjøretøy er VT (vogntog) med kjøremåte A (kun bruk av eget kjørefelt) og 
det anbefales at vegen bør belyses dersom ÅDT>1500. Normalen anbefaler at avkjørsler med 
ÅDT>50 og ÅDT på primærvegen >2000 bør utformes som kryss og det bør være 250 m 
mellom kryssene. 

I følge håndbok 263 vil det med en fartsgrense 50 km/t på primærvegen, ÅDT >800 på 
primærvegen og under 100 kjøretøy (venstresving) gi en lengde på 40 m på venstresvingfeltet 
på rv.80. 

4.0     Vurdering og anbefaling trafikkløsning 

Ut fra tidligere nevnt problemstilling om mulig ventetid ved venstresving fra rv. 80 fra vest er 
det sett på behov for vegtiltak. Den mest sannsynlige trafikkløsningen ville da være enten 



Trafikkanalyse 

A/S Salten Kartdata 
9 

avkjøringslomme eller rundkjøring, men pga. nærhet til nærmeste rundkjøring, økonomi samt 
vurdert behov er dette ikke med i vurdering. 

Videre er det kun vurdert evt. behov for avkjøringslomme. Kapasitetsberegningene viser at 
ventetiden er lav og godt under 20 sekund. Med en ventetid som er fullt akseptabel og det at en 
avkjøringslomme vil kreve breddeutvidelse på rv.80 fant man ikke at behovet/kostnader stod i 
forhold til hva man oppnår med tiltaket. Sannsynligvis ville en slik løsning også gjøre at man 
kun kan ha en avkjøring til området da det ikke er tilstrekkelig areal for to slike vegtiltak på 
rv.80. 

 

Planområdet ligger innenfor Fauske kommunens sentrumsavgrensning og eksisterende 
atkomst til planområdet er via to avkjørsler. I følge normalen skal avkjørsler langs rv. 80 
begrenses evt. være avkjørselsfrie. Det planlegges ingen nye avkjørsler til planområdet, kun 
bruk av eksisterende og i tillegg tillates bare utkjøring via den ene (nærmest Fauske sentrum). 

Anbefaling er at dagens situasjon med avkjøring inn/ut i avkjøring nr. 1 nærmest sentrum 
opprettholdes og er utformet som et kryss jf. håndbok 017. For avkjøring nr. 2 anbefales det å 
følge råd fra Fauske kommune og kun tillate innkjøring slik at dette ikke kommer i konflikt 
med avkjøring på motsatt side av rv. 80.1 planforslaget er derfor avkjørsel nr.l. 

Det sees bort fra anbefaling om 250 m mellom kryss da det ikke tillates utkjøring fra avkjørsel 
nr.2 og denne ansees derfor ikke å være noe annet enn en vanlig avkjørsel. Det legges her opp 
til at vogntog kan bruke hele avkjørselbredden til FA2 ved behov. Dette gjelder også for 
vegareal innenfor Pl. Avkjørsel nr.l er dimensjonert som et "T-kryss" med utgangspunkt i 
vogntog med kjøremåte A. Det er lagt opp til at vogntog skal kunne bruke deler av den 
overkjørbare deleøyen på sekundærvegen og ikke motgående kjørefelt ved inn- og utkjøring. 
Krav til kjøremåte A ansees derfor å være oppfylt. 

I prosess/dialog med Statens vegvesen (SVV) er første forslag om GS-veg innenfor 
planområdet erstattes med fortau da SVV mente denne lå for nært parkeringsplassene samt at 
det ble stilt 
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spørsmål om snørydding. Nå planlegges det at fortau ryddes i forbindelse med 
parkeringsplassene. Ellers vil man generelt løse snørydding innenfor planområdet. 

4.1      Plankart 

Nedenfor vises forslag til plankart. 

 
Figur 8: Planforslag for Sentralskoleområdet 
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5.0     Oppsummering 

Oppsummert gir økning i trafikkmengde lite avviklingsproblemer pga. at trafikken spres over et 
lengre tidsrom og at tidslukene gir lav ventetid. Behov for en avkjøringslomme vurderes som 
svært liten da trafikkflyten er tilfredsstillende og at det ikke er spesielle kapasitetsproblemer i 
forbindelse med avkjøring. 

Trafikksikkerhet ivaretas ved at eksisterende fotgjengerfelt flyttes ca. 10 m mot Bodø og ca. 30 
m mot Fauske sentrum. 

Parkeringssituasjon vil ikke endres da dette løses innenfor det enkelte byggeområde. 
Trafikkstøyen er ikke forventet å stige nevneverdig, da må biltrafikken også øke betraktelig og 
opp til det dobbelte av dagens. Sikring trygge krysningspunkter for myke trafikanter og 
opparbeidelse av fortau vil øke trafikksikkerheten. 

 



 

22.02.2013  Side 1 av 4 
SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET 

   

FYLKESMANNEN I NORDLAND 
Kommunal- og beredskapsavdelingen 
 
 

 
 

Sjekkliste for kommunale  

areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. 

 
VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett – men den kan brukes som et hjelpemiddel i den 
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av 
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for 
planarbeidet. 
 
Forslagstiller må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opp/behandlet i arealplanen. 
Alle punkter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruken.  
 
Nyttig bakgrunnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bl.a. 
være: 

• ”Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser” (DSB 1994) 

• ”Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og 
bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen” 
(DSB 1997) 

• Rundskriv GS-1/01 - ”Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på 
beredskapsområdet” (DSB 2001) 

•  Rundskriv T-5/97 – ”Arealplanlegging og utbygging i fareområder” (MD 1997) 
 
 
 
Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: 
 

Områderegulering for Sentralskoleområdet, Fauske 
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Natur- og miljøforhold 
 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 
Vurdering 

 
Jord-/leire-/løsmasseskred 

 
Nei 

 

 
Kvikkleire, ustadige grunnforhold 

 
Ja 

Det er foretatt grunnundersøkelser som 
viser dårlige grunnforhold i nordvest. Tas 
hensyn til i planleggingen. 

 
Steinras, steinsprang 

 
Nei 

 

 
Is-/snøskred 

 
Nei 

 

 
Kjente historiske skred, utbredelse 

 
Nei 

 

 
Flomfare 

 
Nei 

 

 
Springflo 

 
Nei 

 

 
Flomsonekart, historiske flomnivå 

 
Nei 

 

 
Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc.  

 
Nei 

 

 
Mye nedbør 

 
Nei 

 

 
Store snømengder 

 
Nei 

 

 
Radon 

 
Nei 

Ikke kjent, men ivaretas i TEK10. 

 
Annet  

 
Nei 

 

 
 

 
Drikkevann o.a. biologiske ressurser 
 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 
Vurdering 

 
Utbyggingsplaner (boliger, 
fritidsbebyggelse, næring/industri, 
infrastruktur etc.) i nærheten av:  
- drikkevannskilder, nedbørsfelt, 

grunnvann 
- landbruksareal 
- oppdrettsanlegg m.m. 
� vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. 

 
 
 
 
 

Nei 
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Virksomhetsbasert sårbarhet 
 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 
Vurdering 

 
Brann/eksplosjon ved industrianlegg 

 
Nei 

 

 
Kjemikalieutslipp o.a. forurensning 

 
Nei 

 

 
Olje-/gassanlegg 

 
Nei 

 

 
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks. 
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, 
radioaktiv lagring 

 
 

Nei 

 

 
Høyspentledninger 

 
Nei 

 

 
Anlegg for deponering og destruksjon av 
farlig avfall 

 
Nei 

 

 
Strålingsfare fra div. installasjoner 

 
Nei 

 

 
Gamle fyllplasser 

 
Nei 

 

 
Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret 
bruk av gamle industritomter 

 
Nei 

 

 
Militære og sivile skytefelt 

 
Nei 

 

 
Dumpeområder i sjø  

 
Nei 
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Infrastruktur 
 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 
Vurdering 

 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer 
utgjøre en risiko for området? 
- hendelser på veg 
- hendelser på jernbane 
- hendelser på sjø/vann 
- hendelser i luften 

 
 
 
 

Nei 

 
 
 
 
E6 går like sør for området, men det er 
ikke registrert ulykke i det aktuelle 
området etter at Sentralskolen ble nedlagt. 

 
Veger med mye transport av farlig gods 

 
Nei 

 

 
Ulykkesbelastede veger 

 
Nei 

 

 
Støysoner ved infrastruktur 

 
Nei 

 
 

 
 

 
Strategiske / sårbare objekter 
Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv  
og derfor bør ha en grundig vurdering 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 
Vurdering 

 
Sykehus/helseinstitusjon 

 
Nei 

 

 
Sykehjem/omsorgsinstitusjon 

 
Nei 

 

 
Skole/barnehage 

 
Nei 

 

 
Flyplass 

 
Nei 

 

 
Viktig vei/jernbane 

 
Nei 

 

 
Jernbanestasjon/bussterminal 

 
Nei 

 

 
Havn 

 
Nei 

 

 
Vannverk/kraftverk 

 
Nei 

 

 
Undervannsledninger/kabler 

 
Nei 

 

 
Bru/Demning 

 
Nei 
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1. ORIENTERING

1.1 Generelt

Fauske Eiendomsutvikling AS planlegger boliger og næringsbygg på skoletomta, eiendom
103/1570, i Fauske kommune. Det skal etableres et næringsbygg på nedre del av tomta, øvre del
av tomta skal brukes til boliger. Eksisterende bygninger på tomta skal rives.

Tomta ligger ikke innenfor en kartlagt kvikkleiresone, men det er ved grunnundersøkelser påvist
kvikkleire på tomta. Prosjektet må vurderes i forhold til skredfare iht. TEK 10 og NVEs
retningslinjer 2/2011.

2. GRUNNLAG FOR GEOTEKNISK PROSJEKTERING

2.1 Geoteknisk kategori

Bestemmelse av geoteknisk kategori er utført iht. Eurokode 7 (ref.1) punkt 2.1. Tiltaket er
vurdert til å være i geoteknisk kategori 2.

2.2 Konsekvensklasse

Bestemmelse av konsekvensklasse er utført iht. Eurokode 0 (ref.2) punkt tabell B3.1. Prosjektet
er bestemt til å ligge i konsekvensklasse 2.

2.3 Kontrollklasse

Bestemmelse av kontrollklasse er utført iht. Eurokode 0 (ref.2) tabell NA.A1 (902). For
konsekvensklasse 2 gjelder kontrollklasse N (normal).
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3. STABILITETSVURDERINGER

3.1 Grunnundersøkelser

Utførte grunnundersøkelser for prosjektet er presentert i G-rap-001 6120989, datert 28.5.2013,
(ref.3). Det er i tillegg benyttet resultater fra tidligere undersøkelser i området.
Grunnundersøkelsene er presentert i følgende rapporter:

G-rap-001 6120529, datert 30.8.2012 (ref.4)
G-rap-001 6120787, datert 19.11.2012 (ref.5)
G-rap-001 6110046, datert 5.5.2011 (ref.6)
G-rap 001 6080798, datert 6.3.2009 (ref.7)
G-rap-001 630278, datert 6.3.2009 (ref.8)
O.6608 rap. nr. 1, datert 1.9.1987 (ref.9)
O.293, datert 12.3.1964 (ref.10)

Plassering av borpunkt er vist på situasjonsplan, tegning 202.

3.2 Terreng/ topografi og grunnforhold

Terrenget på tomta heller fra ca. kote +27 i nordvest mot ca. kt. +14 i sørøst. Gjennomsnittlig
helning er omtrent 1:16. Skoletomta ligger i en skråning som heller fra omtrent kote +30 i
nordøst ned mot sjøen i sør/sørvest.

Grunnen består hovedsakelig av et fastere topplag på ca. 2 m over leire og kvikk/sensitiv leire
ned til antatt fjell. I leira er det funnet tynne silt- og sandlag og sand- og gruskorn. Leira har
generelt lav udrenert skjærfasthet. Det er påvist kvikkleire mellom ca. 5 og 10 meter under
terreng. For en mer detaljert beskrivelse av grunnforholdene vises det til rapport fra
grunnundersøkelse, G-rap-001 6120989 (ref.3).

3.3 Områdeavgrensning og faregradsevaluering

På tomta/utbyggingsområdet vurderer vi utgraving (lokalstabilitet) for næringsbygget som kritisk
i forhold til områdestabilitet, og da særlig i det sørvestre hjørnet. I tillegg vil også utgraving for
enkelte av boligbyggene medføre utfordringer i forhold til lokalstabilitet/graveskåninger, og da
særlig bygget lengst nord på tomta. For å ivareta og kontrollere lokalstabiliteten, er det utført
stabilitetsberegninger i kritiske profil. Plassering og begrunnelse for valg av disse er gitt i kap.
3.5.

Skredhendelser utenfor tomteområdet er vurdert til ikke å kunne gripe inn mot tomta. Det
argumenteres med følgende.
- Stabiliteten nedstrøms tomta, mot sør/sørøst, er utredet og funnet tilfredsstillende i

forbindelse med prosjekt Rema Fauske, (ref.11).
- Stabiliteten av den slake skråningen mot vest/sørvest er bl.a. vurdert i forbindelse med ref.

11 (Rema Fauske) og funnet tilfredsstillende. Terrenget er i tillegg noe slakere, samt at
høydeforskjellen er mindre enn på tomta, og stabilitetsforholdene vurderes således som
bedre.

- Stabilitetsforholdene mot øst/nordøst (mot Fauske sentrum) vurderes som lik som på tomta,
og således tilfredsstillende slikt terrenget ligger i dag.

- Terrenget flater ut og faller av mot nord/nordvest (mot Farvikdalen). Stabiliteten langs
Farvikdalen er utredet, og er presentert i ref. 12. Stabiliteten lokalt ned mot Farvikdalen er
noe anstrengt i enkelte områder. Vi vurderer likevel at et eventuelt skred som skulle
inntreffe her ikke vil kunne forplante seg bort til tomta, grunnet avstand, helning og
lagdeling. Det vises også til at kvikkleiresonen ikke er tegnet helt bort til tomta, da
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utstrekning av denne er basert på antatt maksimal skredutbredelse i 1:15 fra kritisk
skråning.

Det er utført en faregradsevaluering av området. Området er vurdert til å ha middels faregrad,
faregradsevalueringa er presentert i vedlegg 2.

3.4 Krav til sikkerhet

Dette tiltaket vurderes til å ligge i Tiltakskategori K3. Tiltak som innebærer tilflytting av
mennesker og tiltak som gjelder viktige samfunnsfunksjoner. Med middels skredfaregrad krever
NVEs retningslinjer 2/2011 (ref.13) materialfaktor M 1,4 (dokumentert ved
stabilitetsberegninger) eller at tiltaket medfører vesentlig forbedring av stabilitetsforholdene. For
kritiske skjærflater som direkte berører tiltaket kreves M 1,4. Tiltaket er underlagt skjerpet
kontroll (Prosjektklasse 3, NS 3480).

3.5 Beregningsprofiler

Det er i utgangspunktet utført stabilitetsberegninger i 2 profiler, profil A og profil B. I tillegg er
det for vurdering av områdestabilitet for Rema Fauske regnet på et profil 1 (tidligere profil A)
som går gjennom tomta. Profilene er vist på situasjonsplan, tegning 202.

Profil A går gjennom den sørvestre delen av tomta, profilet er valgt for å kontrollere stabiliteten
av planlagt utgraving for vestre del av næringsbygg (sør på tomta). Profil A er vurdert til å være
det mest kritiske profilet.

Profil B og 1 går gjennom tomta omtrent langs henholdsvis vestre og østre tomtegrense. Profil B
er valgt for å kontrollere sikkerheten langs tomta. Profil 1 er et profil vi har vurdert tidligere, da
for å kontrollere stabiliteten for Rema bygget sør for skoletomta.

Ved beregninger for profil A ble det vurdert som hensiktsmessig å se på 3 profiler til, profil C-E.
Dette for å vurdere stabiliteten for utgraving for næringsbygg, og eventuelt en redusering av
byggets omfang hvis nødvendig.

3.6 Analysemetoder og bruddtyper

Stabilitetsberegninger er utført i dataprogrammet GeoSuite Stability som er en del av GeoSuite-
pakken. GeoSuite Stability baserer seg på en likevektsbetraktning av potensielle bruddflater.

Det er utført totalspenningsanalyse for udrenert tilstand og effektivspenningsanalyse for drenert
tilstand. Beregninger er utført for dagens situasjon og situasjon med tiltak. For situasjon med
tiltak er utgravingsfasen vurdert som mer kritisk enn ferdig situasjon.  Det er utført beregninger
med sirkulære skjærflater. Sirkulære skjærflater er vurdert som mest kritisk, men det er utført
kontrollberegninger for sammensatte skjærflater der dette er vurdert som hensiktsmessig.
Stabilitetsberegningene er presentert i tegning 203-213.
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4. STABILITETSBEREGNING - MATERIALPARAMETERE

4.1 Tyngdetetthet

Tyngdetetthet for leira er bestemt til 20 kN/m3, dette er basert på utførte
laboratorieundersøkelser (ref. 3). For topplaget er det benyttet erfaringsverdier og
tyngdetettheten er vurdert til å være 19 kN/m3.

4.2 Udrenert skjærfasthet

Tolking-grunnlag
Udrenert skjærfasthet i leire er tolket fra trykksonderinger (CPTU) og skjærfasthetsmålinger
utført på uforstyrrede 54 mm prøver i laboratoriet.

Registrerte skjærfasthetsverdier fra rutineundersøkelsene er tolket som direkte skjærstyrke med
anisotropiforhold CuD=0,7CuA. Det er plottet aktiv skjærfasthet fra forsøkene i CPTU-tolkningen.

CPTU er tolket iht. Karlsrud et. al. 2005 (ref.4), med følgende N-verdier:
N U = 6.9 - 4*logOCR + 0.07Ip for St<15
N U = 9.8 – 4.5logOCR for St>15
NKT = 7.8*2.5logOCR + 0,082Ip for St<15
NKT = 8.5 + 2.5logOCR for St>15

I tillegg har CPTU-tolkningen en tolkning med N U = 4 + 4.5Bq for sammenligning. Det er en
kurvetilpasning (Eggereide) basert på korrelasjoner mellom blokkprøver og målt
poretrykksrespons (Bq) presentert i ref.14.

I CPTU tolkningen for punkt 2, 4 og 8 er det benyttet en romvekt på 20 kN/m3 og et
plastisitetsindeks, Ip på 3 %. For CPTU punkt 46-3 og 798-2 er det brukt en romvekt lik 19,5
kN/m3 og plastisitetsindeks på 7 %.

Overkonsolideringsgraden (OCR) er tolket fra utførte ødometerforsøk presentert i ref. 4. OCR er
tolket til å være i størrelsesorden 2,4 på 4,5 m og 1,2 på 8,5 m. Dette tilsvarer et tidligere
terrengnivå ca. 3-5,5 m høyere enn dagens terrengnivå, det vil si svakt overkonsolidert.

Poretrykk benyttet for tolkning av CPTU i punkt 2, 4 og 8 er basert på utførte poretrykksmålinger
i punkt 1 (ref.3). Det er antatt en grunnvannstand 0,5 m under terreng og hydrostatisk fordeling
med dybden. For CPTU punkt 46-3 og 798-2 er det benyttet poretrykk basert på
poretrykksmålinger i (ref.6).

Designverdi
Skjærfasthetsprofil for leire er valgt ut fra tolkede trykksonderinger (CPTU). Dype prøver i
sensitiv/kvikk leire får nedsatt fasthet på grunn av avlastning og forstyrrelse ved prøvetaking.
Det er derfor lagt mer vekt på trykksondering enn på laboratorieresultatene.

Designverdiene er presentert i CPTU tolkningene, se vedlegg 1. Designverdiene i kvikk/sensitiv
leire er iht. NVEs retningslinjer redusert med 15 % i stabilitetsberegningene.

4.3 Effektiv skjærfasthet

Effektivspenningsparametere er bestemt på grunnlag av treaksialforsøk og erfaringsparametere.
Som grunnlag for effektivspenningsparametere for leire er det brukt utførte treaksialforsøk for
dette prosjektet og utførte forsøk i nærliggende områder, (ref.4-6).
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Det er i stabilitetsberegningene benyttet følgende parametere:
Topplag/tørrskorpe/friksjonsmasser
Friksjonsvinkel, tan  =0,6
Attraksjon, a=0 (kohesjon, c=0)
(erfaringsparametere)
Leire
Friksjonsvinkel, tan  =0,5
Attraksjon, a=10 (kohesjon, c=5)
(tolket fra treaksialforsøk)
Kvikk/sensitiv leire
Friksjonsvinkel, tan  =0,5
Attraksjon, a=10 (kohesjon, c=5)
(tolket fra treaksialforsøk)

4.4 Anisotropi og tøyningskompatibilitet

Leiras udrenerte skjærfasthet varierer med hovedspenningsretningene. For å ivareta dette
anisotropiforholdet er det brukt følgende forhold mellom fasthetsverdiene:

CuC = målt styrke ved CPTU eller treaks
CuD = 0,7* CuC

CuP = 0,4* CuC

Grunnlaget for dette forholdet er erfaringstall fra forsøk og studier på en rekke norske leirer.
Styrkefordelingen langs skjærflaten er automatisk i dataprogrammet GeoSuite Stability.

4.5 Poretrykksforhold

Poretrykk brukt i stabilitetsberegninger er basert på utførte poretrykksmålinger (ref.3). I
beregningsprofilene er det gjort tilpasninger i forhold til lagdeling og topografi. Grunnvannstand
er vist på stabilitetsberegninger.

4.6 Kvalitet av grunnundersøkelser

Kvaliteten av treaksialforsøkene presentert i ref. 3 er vurdert iht. ref. 9. og presentert i tabell 1.

Tabell 1: Kvalitetsklasse treaksialforsøk

Prøve OCR dV [cm3] dV[%] Kvalitetsklasse iht. ref. 9
Punkt 4, lab 9, dybde 6,6m 1,4 4,9 2,1 Kvalitetsklasse 1, Akseptabel
Punkt 4, lab 9, dybde 6,7m 1,4 11,2 4,9 Kvalitetsklasse 2, Forstyrret
Punkt 10, lab 16, dybde 8,7m 1,2 10,1 4,4 Kvalitetsklasse 1, Akseptabel
Punkt 10, lab 16, dybde 8,8m 1,2 11,1 4,9 Kvalitetsklasse 1, Akseptabel

Trykksonderinger (CPTU) tilfredsstiller anvendelsesklasse 1 iht. ref.15, kvalitetsskjema for CPTU i
punkt 2,4 og 8 er gitt i ref. 3. Kvalitetsskjema for CPTU 46-3 og 798-2 er gitt i ref.6.
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5. STABILITETSBEREGNINGER – RESULTAT OG
VURDERINGER

5.1 Profil A

Resultater

Tabell 2: Resultater stabilitetsberegninger profil A

Fase Tegningsnr. Spenningstilstand Materialfaktor Kommentar
Dagens situasjon 203 Totalspenning (ADP) 1,75-1,83
Dagens situasjon 204 Effektivspenning 3,62-4,28
Utgraving 205 Totalspenning (ADP) 1,40-1,45 1)
Utgraving 206 Effektivspenning 1,50-2,64

1) Forutsetter utgraving ikke lavere enn kote +18 for næringsbygg.
Planlagt utgraving til kote +16 gir materialfaktor 1,1, og tilfredsstiller ikke gjeldende
krav.

Vurdering
Gjeldende krav til sikkerhet er ivaretatt på total- og effektivspenningsbasis for dagens situasjon
og for utgraving for planlagt tiltak. Det forutsettes at planlagt næringsbygg utformes slik at
utgraving dypere enn til kote +18 ikke er nødvendig.

5.2 Profil B

Resultater

Tabell 3: Resultater stabilitetsberegninger profil B

Fase Tegningsnr. Spenningstilstand Materialfaktor Kommentar
Dagens situasjon 207 Totalspenning (ADP) 1,61-1,94
Dagens situasjon 208 Effektivspenning 4,83
Utgraving 209 Totalspenning (ADP) 1,41-1,57 2)
Utgraving 210 Effektivspenning 1,44-2,15 3)

2) Forutsetter utgraving ikke lavere enn kote +25 for boligbygg i nordvestre hjørne av
tomta.
Planlagt utgraving til kote +24 gir materialfaktor 1,23, og tilfredsstiller ikke gjeldende
krav.

3) Forutsetter planering til kote +20 mellom utgraving for næringsbygg og nærmeste
boligbygg. Dette gir materialfaktor 1,54 i graveskråning for næringsbygg, tilsvarende
kritiske sirkel uten beskrevet planering gir materialfaktor 1,38. Det er forutsatt at det er
utgravd for boligbygg og at boligbygg ikke bygges før næringsbygg er oppført.

Vurdering
Gjeldende krav til sikkerhet er ivaretatt på total- og effektivspenningsbasis for dagens situasjon
og for utgraving for planlagt tiltak. Det forutsettes at planlagt boligbygg i nordvestre hjørne av
tomta utformes slik at utgraving dypere enn til kote +25 ikke er nødvendig. Det forutsettes
videre at utgraving utføres etter beskrivelse i kap. 5.5.
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5.3 Profil C-E

Resultater

Tabell 4: Resultater stabilitetsberegninger profil C-E

Fase Tegningsnr. Spenningstilstand Materialfaktor Kommentar
Profil C, utgraving 211 Totalspenning (ADP) 1,43 4)
Profil D, utgraving 212 Totalspenning (ADP) 1,50-1,65
Profil E, utgraving 213 Totalspenning (ADP) 1,42-1,87

4) Forutsetter utgraving ikke lavere enn kote +25 for boligbygg i nordvestre hjørne av
tomta.
Planlagt utgraving til kote +24 gir materialfaktor 1,22, og tilfredsstiller ikke gjeldende
krav.

Vurdering
Gjeldende krav til sikkerhet er ivaretatt på total- og effektivspenningsbasis for dagens situasjon
og for utgraving for planlagt tiltak. Det forutsettes at planlagt boligbygg i nordvestre hjørne av
tomta utformes slik at utgraving dypere enn til kote +25 ikke er nødvendig. Det forutsettes
videre at utgraving utføres etter beskrivelse i kap. 5.5.

5.4 Utforming næringsbygg

Stabilitetsberegninger viser at utgraving for vestre del av næringsbygget ikke tilfredsstiller
gjeldende krav til sikkerhet. Dette gjelder fra nordvestre hjørne og 25 m inn i bygget. En
mulighet er å gjøre bygget kortere og ikke bygge den nordvestre delen. Et annet alternativ er å
lage en terasseløsning med kun 2. etg i denne delen av bygget. En tredje mulighet er å lage en
vinkel på bygget, slik at vestre del av bygget følger kotene på tomta og på denne måten ikke vil
medføre like mye utgraving.

5.5 Rekkefølge utgraving og bygging

For å ivareta stabiliteten på tomta i anleggsfasen, må det graves ut for byggene i de
øvreliggende områdene før utgraving starter på nedre del av tomta. Det må først graves for øvre
boligbygg, deretter boligbygg på lavere nivå, så neste boligbyggrekke og til slutt næringsbygg.

Rekkefølge for bygging er motsatt, det må bygges på nedre del av tomta først og deretter bygge
på de øvreliggende områder. Det vil si at næringsbygget må bygges først, deretter bolighus
nærmest næringsbygg, så neste bolighusrekke før det avsluttes med å bygge øverste bolighus.
Rekkefølgebestemmelser og graveplaner må utarbeides i detaljprosjekt.

6. SEISMISKE LASTER

6.1 Seismisk klasse

Bestemmelse av seismisk klasse er gjort iht. Eurokode 8, (ref.16) tabell NA.4(902).
Næringsbygget er vurdert til å være i seismisk klasse 2. Bolighusene er vurdert til å være i
seismisk klasse 1.

6.2 Grunntype

Bestemmelse av grunntype er utført iht. Eurokode 8, (ref.16) tabell NA.3.1. Grunnen er vurdert
til å være i grunntype S2.
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7. FUNDAMENTERING/GRUNNARBEID

7.1 Graveskråninger og rekkefølgebestemmelser

Graveskråningene må ikke være brattere enn 1: 2,5. Det er hensiktsmessig å grave ut for en hel
boligrekke samtidig i stedet for å grave for hvert enkelt boligbygg. I tillegg må det graves ut på
øvre del av tomta før det graves på nedre del. Forutsatt graverekkefølge er nærmere beskrevet i
kap. 5.5.

Tilrådelig graveskråning 1:2,5 vil, for næringsbygget og boligbygget i det nordvestre hjørnet av
tomta, gi et skråningsutslag som vil komme i konflikt med naboeiendommene.

7.2 Bæreevne

Orienterende bæreevneberegninger gir maks tillatt såletrykk lik 50 kPa. Endelig fundamentering
må detaljprosjekteres.

7.3 Setninger

Grunnen består av setningsømfintlige masser, bløt og kompressibel leire. Det anbefales å benytte
kompensert fundamentering, eventuelt pelefundamentering for tung bebyggelse (næringsbygg).
Med kompensert fundamentering menes at setningsgivende last fra bygg er kompensert med
utgravde løsmasser, eventuelt ved at løsmassene skiftes ut med lette fyllmasser. Vi anbefaler å
optimalisere planlagt gulvnivå for å redusere behov for masseutskifting med lette fyllmasser.

7.4 Aktuelle fundamenteringsmetoder

For å oppnå tilstrekkelig bæreevne og samtidig unngå setninger, anbefales det å fundamentere
næringsbygget på peler til fjell. Det er funnet moderat dybde til fjell og området er dermed godt
egnet for peling. Det må påregnes å benytte peler som medfører liten massefortrengning, for
eksempel borede peler (RD-peler).

Næringsbygget kan alternativt fundamenteres på hel plate. Det er da fare for differansesetninger
mellom vestre og østre del av bygget grunnet ulik tilleggsbelastning. Dette kan for eksempel
løses ved hjelp av en fuge mellom byggene. Det må i detaljprosjektering avgjøres om
fundamentering på hel plate vil gi tilstrekkelig bæreevne, og om det er forsvarlig med en slik
fundamentløsning i forhold til setninger.

Boligbyggene kan fundamenteres direkte. For å unngå setninger anbefales kompensert
fundamentering. Hvis ikke dette er gjennomførbart bør bygget og terrenget utformes slik at
grunnen får en jevn tilleggsbelastning, for eksempel ved bruk av masseutskifting med lette
masser, dette for å unngå skjevsetninger. Ved fundamentering på banketter vil det bli behov for
forholdsmessig store banketter da maks tillatt såletrykk er relativt lavt. Det kan være
hensiktsmessig å fundamentere boligbyggene på hel plate, på denne måten vil også
sannsynligheten for skjevsetninger reduseres.
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Referanse tidligere utførte boringer:
o.293 o.293 rapport nr. 1 (ref. 14)
o.6608 o.6608 rap. nr. 1 Fauske svømmehall (ref. 13)
278 G-rap-001 Lidl Norge, nytt varehus Fauske (ref. 12)
798 G-rap-001 Sjøgata vest, Fauske (ref. 11)
046 G-rap-001 6110046 Rema Fauske (ref. 7)
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Udrenert skjærfasthet og OCR

Borpunkt:
Tolking/presentasjon av CPTU Tegn. Nr.

-15.02.2013
Dato

Fauske Eiendom AS
Skoletomta Fauske

Oppdrag
6120989
VedleggTegn./kontr.

1-A2 Terrengkote: 26,5 EHL/SAS
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1-C8 Terrengkote: 23,1 EHL/SAS
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Udrenert skjærstyrke og OCR
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1-E798-2 Terrengkote: 12 SAS/RHR
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VEDLEGG 2

Oppdrag:
Oppdragnummer: Dato:

Saksbehandler Kontrollert:

20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Faregradsklasser (sannsynlighet) Forklaring

vurdering:
Faktor vekttall Analyse 2013 kommentar Faktor vekttall 3 2 1 0
Tidligere skredaktivitet 1 3 Tidligere skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen
Skråningshøyde 2 2 Skråningshøyde, m 2 >30 20-30 15-20 <15
Tidligere/nåværende terrengnivå 2 2 Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR) 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0
Poretrykk, overtrykk 3 0 Poretrykk, overtrykk (kPa) 3 >+30 10-30 0-10 Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk -3 0 Poretrykk, undertrykk (kPa) -3 >-50 -(20-50) -(0-20) Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet 2 3 Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag
Sensitivitet 1 3 Sensitivitet 1 >100 30-100 20-30 <20
Erosjon 3 1 Erosjon 3 Aktiv/Glidning Noe Lite Ingen
Inngrep, forverring 3 0 Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen
Inngrep, forbedring -3 0 Inngrep, forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen

Poeng (score x vekttall): 23

Beregnet faregradsklasse: Middels
Faregrad 0,45

Faregrad, score

ROS-ANALYSE
ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"

6120989
Eirin Husdal

25.04.2013
Stein-Are Strand

Skoletomta Fauske
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