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1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra 

travbane. Planen skal legge til rette for etablering av datalagringssenter, samt annen industri. 

 

Regjeringen har en datasenterstrategi der det ønskes at «Norge skal være en attraktiv nasjon for 

datasentre og annet databasert næringsliv. Data kommer i økende grad til å bli en sentral ressurs 

og innsatsfaktor for næringsliv og samfunn fremover …». 

 

De siste årene er det etablert flere storskala datasentre i Norden for å håndtere 

informasjonsmengdene til store internasjonale datafirma. Nord-Europa er attraktivt på grunn av 

tilgang til billig fornybar energi, kjølig klima og til dels store ubebygde areal.  

 

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Åsmyra Industripark AS. Prosjektleder er Lasse Bang. 

 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Andrea Marthinsen. 

 

Eierforhold 

Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik 

det fremkommer i kommunens eiendomsregister. 

 

GNR/BNR EIER STØRRELSE 

(daa) 

KARTUTSNITT 

103/1451 Fauske kommune 189  

 

120/1 Statens vegvesen 539 
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103/170 Fauske kommune - 

 

Mangler Uavklart 15 

 

 

 

1.3 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 

konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis hva 

som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes. 

 

Fauske kommune har vurdert tiltaket til å utløse krav om konsekvensutredning. Tiltaket kommer 

inn under forskrift om konsekvensutredninger jf. § 6, bokstav b, Vedlegg I, punkt 24; 

«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg med allmennyttige formål med 

et bruksareal på mer enn 15 000 m2». 

 

For planer som utløser krav om konsekvensutredning etter § 6, bokstav a og b, skal det utarbeides 

forslag til planprogram. 

 

Planprogrammet 

Planprogrammet skal avklare premisser og klargjøre hensikten med planarbeidet. Det skal videre 

gis en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Omfanget av planarbeidet 

er en beskrivelse av alternative problemstillinger som vil bli belyst og utredninger som ansees 

nødvendig for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. 

Se også Forskrift for konsekvensutredninger, § 6. 

 

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra 18.09.2018. Se kapittel 8 om 

merknader og behandling. 
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2. PLANPROSESSEN 

2.1 Oppstartsmøte 

Oppstartmøte med kommunen ble avholdt 11.09.2018. 

2.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert på kommunens nettsider samt i Saltenposten. 

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra 

Fauske kommune. Frist for uttalelser var 30.10.2018. 

 

Figur 1 Avisannonse 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Statlige planer og føringer 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 

stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst 

hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og 
mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til 
rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen 
bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Gjennom å synliggjøre områder med potensielle 

støyproblemer vil utbygger og arealplanleggere bevisstgjøres på at spesielle hensyn til støy kan 
være nødvendig. Bruk av støysoner som virkemiddel er derfor et viktig virkemiddel i retningslinjen. 

Retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige 
etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.  

 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 

Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes 

arealplanlegging. 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bidra til at arealbruk og bebyggelse blir til størst 
mulig gavn for den enkelte og samfunnet, deriblant ved å legge til rette for gode bomiljøer og 
fremme befolkningens helse. Lokal luftforurensning gir negative helseeffekter i befolkningen ved 
dagens konsentrasjonsnivåer i byer og tettsteder. Hensikten med denne retningslinjen er å 
forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god arealplanlegging. 

 

3.2 Regionale planer 

 

Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011-2020 

Regional plan – Klimautfordringene i Nordland tar for seg fylkeskommunens egen virksomhet, i 

tillegg til andre tiltak som kan føre til at Nordlandssamfunnet i sin helhet kan redusere 

klimagassutslipp. Planen inneholder forslag til konkrete tiltak. Noen av tiltakene er av direkte 

karakter og kan gjennomføres med de virkemidlene fylkeskommunen har til rådighet. Andre må 

skje i samarbeid med andre aktører i fylket. En rekke av tiltakene er langsiktige og av mer politisk 

karakter. I tillegg inneholder planen tiltak som på sikt kan føre til holdningsendringer. 
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3.3 Kommunale planer 

3.3.1 GJELDENDE KOMMUNEDELPLAN 

Planområdet er regulert til gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde i kommunedelplan for 

Fauske sentrum. Tilgrensende områder er regulert til næring, offentlig eller privat tjenesteyting og 

LNFR. 

 

 

Figur 2 Gjeldende kommunedelplan 

3.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

3.4.1 GJELDENDE REGULERINGSPLAN 

I gjeldende reguleringsplan er området regulert til campingplass, travsportanlegg, parkering, 

kjøreveg, forretning/kontor og friluftsområde. 
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Figur 3 Gjeldende reguleringsplan 

 

3.5 Analyser og utredninger 

Rambøll har gjennomført geoteknisk vurdering for området, G-NOT-001 1350019790-009 datert 

31.05.2018. Rapporten ligger som vedlegg. 
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4. EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger like nord for Fauske sentrum langs E6 nordover og omfatter eiendommen 

103/1541, samt deler av 103/170 og 120/1.  

 

 

Figur 4 Planområdets beliggenhet i Fauske 

Planområdet er på ca. 255,5 daa og omfatter «campingtomta» og travbanen i gjeldende 

reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane. Planområdet er avgrenset av Holtanveien i sørøst, 

høyspentlinjen i øst og bilopphuggeriet og E6 i nordvest. Adkomst til området vil være fra 

eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvest. Eksisterende avkjørsel fra E6 er tatt med i planområdet 

for å sikre adkomst til nytt næringsareal. Plangrensa er lagt i senterlinja. I sørøst er plangrensa 

avgrenset i Holtanveien for å gi muligheten for å etablere en gang-/sykkelforbindelse mot Fauske 

sentrum. 
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Figur 5 Planområdets avgrensning 
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4.2 Dagen arealbruk 

Planområdet består i dag av opparbeidet travbane, drenert myr med en del vegetasjon og original 

udrenert myr. Det er også noen bekker i tilknytning til området, med Farvikbekken som avgrenser 

området mot nord, og en sidebekk til Farvikbekken som ligger sør og sørvest for planområdet. 

 

Tilgrensende planområdet i nordvest ligger et bilopphuggeri og langs østsida av planområdet går 

det høyspentlinje med trafo i sørøst. Et datalagringssenter har stort kraftbehov og områdets 

beliggenhet med nær tilgang til energi gjør området attraktivt for etablering av datasenter. 

 

 

Figur 6 Planområdet med flyfoto 

 

Figur 7 Travbanen innenfor planområdet 
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4.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap 

Planområdet ligger i starten av dalføret Fauskeeidet/ytterkanten av Fauske sentrum. Området er 

allerede delvis regulert til næringsbebyggelse og grunnforhold begrenser bebyggelsens høyde. 

Tilgrensende områder er regulert til næringsbebyggelse i kommunedelplan for Fauske sentrum og 

noen områder er utbygd med industri/næring i dag. 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser(kulturminnesok.no) for kulturminner. Det er ingen registrerte 

kulturminner, eller kulturmiljøer, innenfor planområdet. Fylkeskommunen har imidlertid opplyst 

om en planlagt tysk jernbanestasjon fra 2. verdens krig – Bahnhof Fauske – innenfor planområdet. 

Den bevarte delen av jernbane traséen over Fauskemyrene er et viktig krigsminne og har 

internasjonal interesse.  

 

 

Figur 8 Flyfoto med planlagt jernbanetrasé (Kilde: Nordland fylkeskommune) 
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4.5 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Miljødirektoratet og i Artsdatabankens artskart. Det er 

ikke registrert viktige naturtyper i området. Det er registrert bare sparsomt med arter i artskart, 

med for det meste vanlige arter. Ingen registrerte arter innenfor planområdet. Av rødlistearter er 

det registrert nebbstar (NT) i utkanten av planområdet i sør. 

4.6 Landbruk/naturressurser 

Området består i hovedsak av skog og myr. Dyrka mark berøres ikke.  

4.7 Trafikkforhold 

Fauske ligger langs E6 og er handels- og transportknutepunkt i Salten. Planområdet har adkomst 

fra E6 i nordvest. Forbi planområdet har E6 en fartsgrense på 80 km/t og en ÅDT på 4 080. Det er 

ingen gang-/sykkelveg langs E6. Det er ikke registrert trafikkulykker i nærheten av krysset. Langs 

E6 forbi området er det ikke kollektivholdeplasser. 

 

 

Figur 9 Adkomst til planområdet fra E6 

4.8 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Miljødirektoratet. Det er ikke registrert friluftsområder 

innenfor planområdet. Området består av myr og skogdekte områder som er lite egnet til friluftsliv 

og området har ikke kvaliteter turområder bør ha. Holtanveien langs sørsiden av planområdet er 

imidlertid registrert som sommersti. I og med at travbanen er opparbeidet kan området benyttes 

til fritidsaktiviteter som for eksempel motorsport. Salten motorsport har imidlertid egen bane ca. 

25 km utenfor Fauske sentrum. 

4.9 Barns interesser 

Planområdet er ikke registrert som et område som benyttes av barn og unge, og berører ikke 

skoleveier, barnehager eller skoler. 
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4.10 Teknisk infrastruktur 

Langs østsida av planområdet går det høyspentlinjer, både regionalt nett og distribusjonsnett. Sør 

for planområdet går det også høyspentlinje tilknyttet distribusjonsnettet. Høyspentlinjene ender i 

trafostasjon sørvest for planområdet, sørsiden av Holtanveien.  

 

 

Figur 10 Høyspentlinjer og trafo i området 

4.11 Grunnforhold 

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser er det ikke merket av skredhendelser 

(steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred). Store deler av området ligger 

imidlertid innenfor aktsomhetsområde for flom og det er påvist kvikkleire langs eksisterende E6 og 

reguleringsplan for ny E6 sør for planområdet. 

 

Rambøll har i tillegg gjennomført geoteknisk vurdering av det aktuelle området våren 2018, G-

NOT-001 1350019790-009. Grunnundersøkelsene viser i hovedsak 1,0-1,5 m myr over leire til 

berg. Leira er i de fleste punkt sensitiv/kvikk, men i mange punkt er det 15-20 m med ikke-kvikk 

leire øverst. Stor dybde til berg, over 75 m sentralt i området.  

 

Området er dårlig egnet for tunge eller setningsømfintlige bygg og lagring av masser pga bløt leire 

og stor dybde til fjell. Ferdig opparbeidet tomt er imidlertid godt egnet for lette bygg med maksimalt 

2-3 etasjer. 
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4.12 Støyforhold 

Planområdet består av deler av E6. Områder nærliggende E6 ligger innenfor gul støysone. Det 

planlegges ikke for støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet. 

 

 

Figur 11 Støyvarselkart for Fauske kommune 

4.13 Forurensning 

I store deler av planområdet, der det er myr, oppfattes terrenget å være uberørt. Myra på 

planområdet er i stor grad drenert og bevokst. Selve travbanen ligger på oppfylte masser. Langs 

travbanen på østsiden kan det være lagt opp torv fra grøfting og/eller masseutskifting for 

travbanen, som kan forklare høyere terrengnivå og større torvmektighet. Ytterligere detaljer vedr 

grunnarbeid og evt masseutskiftning for travbanen er ikke kjent. Geotekniske grunnundersøkelser 

viser at grunnforholdene består av et topplag av torv over normalkonsolidert leire til stor dybde. 

(G-not-001 1350019790-009, Rambøll). 

 

Norgeibilder.no sine flyfoto av området går bare tilbake til 2004, men eneste inngripen i 

planområdet ser ut til å være travbanen som ligger på fyllmasser. Vedtak for Travbanen fra 2003 

forteller at anlegget ble bygd av en videregående skole fra 98-04 og ble etablert med steinmasser. 

Torv/myr har ligget uberørt og kan inneholde naturlig forurensning i form av hydrokarboner. 

Masseutskiftning anbefalt av geoteknikk er å fjerne all torv/myr på alt areal med planer om 

fremtidig utnyttelse. 

 

Vest for reguleringsplanområdet, eiendom 103/1300, er det registrert bilopphuggingsvirksomhet 

på seeiendom.no. 

 

Søk i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser tre punktmarkeringer og et stort 

skravert område markert med Dompen avfallsplass – nedlagt kommunal fylling. I tillegg er et 

mindre delområde i vest benyttet til biloppstillingsplass, noe som gir grunn til å tro at det er 

forurensning på området. I følge Grunnforurensningsdatabasen er det utarbeidet en 

avslutningsplan for deponiet, og overvåkning av sigevann pågår.  
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Figur 12 Grunnforurensning i området 

Basert på kart, tegninger, notater og rapporter som beskriver Dompen avfallsplass ser det ikke ut 

til at deponiet har utstrekning inn i reguleringsområdet. Fauske kommune har etablert 

sigevannsoppsamling i kulvert fra fyllinga som gjør at det er lite sannsynlig at forurenset sigevann 

renner mot reguleringsområdet. 

 

Ut i fra eksisterende rapporter har det ikke blitt foretatt noen miljøtekniske grunnundersøkelser 

verken på Dompen eller planområdet. I Norconsults rapport «Tiltaksplans for avslutning, kontroll 

og etterdrift av nedlagte kommunale avfallsplasser» fra 1998 ble det tatt 3 vannprøver i 

Farvikbekken som viste at sigevann fra fyllinga dreneres til bekken, Norconsult 1998, Figur 4. 

 

De 3 punktene i grunnforurensningsdatabasen er mest sannsynlig disse 3 vannprøvene eller andre 

vannprøver tatt i ettertid. Siden rapportene ikke inneholdt noen koordinater har nok prøvene blitt 

tilegnet egne tomter og ført opp som store skraverte områder. Blant disse er travbanetomten, 

gnr/bnr 103/1451. Travbanetomten kan også ha blitt markert fordi dens nordlige del overlapper 

deponiet mot øst. 
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4.14 Samiske interesser 

Planområdet ligger innenfor høstvinterbeite og vinterbeite. Høstvinterbeite skilles mellom tidlige 

høstvinterbeite og spredt brukte områder. Tidlig høstvinterbeiter er området som ofte pakkes til 

med snø og blir utilgjengelige for reinen utover vinteren. Spredt brukte områder er området som 

benyttes i samme periode som intensivt brukte områder. Planområdet ligger innenfor spredt brukte 

områder.  

 

 

Figur 13 Spredt brukte høstvinterbeite 

Vinterbeite skiller mellom senvinterland og tidlig vinterland. Senvinterland er områder som normalt 

er mest sikre mot store snømengder og nedising på midt- og senvinteren. Tidlig vinterland benyttes 

tidlig, ofte lavere liggende vinterområder, som regel mindre intensivt brukt. Planområder ligger 

innenfor senvinterland.  
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Figur 14 Senvinterbeite, intensivt brukt 

Nord for planområdet er det kartlagt en flyttlei for rein. En flyttlei er en lei eller trasé i terrenget 

der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. Flyttleien kobler beiteområder 

lenger vest i distriktet med beiteområder øst for E6 og oppsamlingsområdet på Finneidfjellet.  

 

Hovedsakelig symboliserer flyttlei en aktiv flytting/driving av rein, og ifølge reindriftsloven § 22 må 

ikke reindriftens flyttleier stenges.  

 

Bredden vil variere, blant annet etter terrenget og snøforholdene samt størrelsen og samlingen på 

flokken. Beitelommer/overnattingsbeite er markert som utvidelser. Høstflyttingen foregår som 

oftest mer spredt og over adskillig lenger tid enn vårflyttingen. Derfor er fote høstleia bredere. 
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Figur 15 Flyttlei nord for planområdet 
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5. PLANFORSLAGET 

5.1 Planens hensikt, avgrensning 

Planforslaget omfatter forslag til detaljregulering av industriområde i Fauske kommune. Hensikten 

med planforslaget er å tilrettelegge for industrivirksomhet, som krever store arealer, og som 

relativt sett har få arbeidsplasser i forhold til volum. Området er tiltenkt kraftkrevende 

industrivirksomhet som datasenter og/eller batteriproduksjon, men annen industri kan også være 

aktuelt. Planforslaget er derfor utarbeidet med fleksibilitet innenfor industriformålet. 

 

Aktører innenfor datasenterbransjen vil ha ulike preferanser og måte å bygge og arrondere sitt 

anlegg på. Planforslaget er av den grunn gjort fleksibelt med tanke på plassering av bebyggelse 

innenfor industriformålet.  

 

 

Figur 16 Illustrasjonsplan - datasenter med kontainerløsning 
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Figur 17 Illustrasjonsplan - datasenter med hangarer 

 



Rambøll - Detaljregulering Åsmyra Industripark 

 

  

 

22/38 

 

Figur 18 Illustrasjonsplan - større industribygg/fabrikkhaller 
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5.2 Reguleringsformål 

 

REGULERINGSFORMÅL (PBL §12-5) BETEGNELSE 

(jf. kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Industri I 225,6 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Kjøreveg KV 2,1 

Gang-/sykkelveg GS 0,1 

Annen veggrunn – grøntareal AVG 2,1 

Nr. 3 Grønnstruktur   

Vegetasjonsskjerm GV 25,4 

Hensynssoner (PBL §12-6) 

a.1 Sikringssoner   

Frisikt H140 0,8 

a.3 Faresoner   

Ras- og skredfare H310 11,0 

c særlige hensyn til landskap og grønnstruktur samt bevaring 

av natur- eller kulturmiljø 

  

Bevaring kulturmiljø H570 3,0 

 

5.2.1 INDUSTRI 

Området reguleres til industri og er i hovedsak tiltenkt datasenter, men andre industrivirksomheter 

er også aktuelt. Det tillates å oppføre industribygg, samt andre nødvendige anlegg som 

administrasjonsbygg, anlegg for nødstrøm, parkeringsplasser, interne veier, logistikk- og 

servicebygninger etc. innenfor arealet. Grunnforholdene begrenser bebyggelsens høyde. Det 

tillates etablert lette konstruksjoner med maks 2-3 etasjer. Maksimal gesimshøyde er satt til 11 

meter og maksimal utnyttelse av tomta er satt til 50% BYA. 

 

Datasenter 

Det arbeides med etablering av datasenterindustri på området. Et datasenter er et anlegg 

bestående av servere og andre komponenter som brukes til å organisere, behandle, lagre og spre 

store mengder data. Dataserverne genererer varmeenergi og det vil vurderes om det er mulig å 

nytte gjøre seg av denne varmen til oppvarmingsformål. Et datasenter kan utformes på flere måter. 

 

Eksempler på hvordan et datasenteranlegg kan utformes: 

• Kontainerløsning: Flere frittstående kontainere og frittstående fordelingstrafoer 

• Hangarløsning: Flere hangarer 

• Større industribygg 
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Figur 19 Eksempel på kontainerløsning 

 

 

Figur 20 Eksempel på større industribygg (Kilde: nordlys.no) 
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Utbyggingstrinn 

Planområdet er stort og vil ha flere utbyggingstrinn. Ved etablering av datasenter vil det i første 

omgang være aktuelt å bygge ut datasenter i form av kontainere eller fabrikkhall, tilsvarende ca. 

20 MW (megawatt). Det er opplyst at det er ledig kapasitet i Fauske trafo. Størrelse og antall MW 

vil imidlertid avhenge av utbygger og tilgjengelig kapasitet. 

 

Videre ønskes det tilgang på ytterligere 50 MW. Ytterligere 130 MW ønskes når ny Salten trafo er 

operativ (2022-2023). Totalt utgjør dette 200 MW. Videre ekspansjon av 

datasenter/batteriproduksjon kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. Illustrasjonsplanen illustrerer 

derfor bebyggelse med behov for ca. 300 MW.  

5.2.2 KJØREVEG 

Planområdet har adkomst fra E6/Follaveien i nord. Videre reguleres adkomsten fram til 

industriområdet. Kjørevegene skal være offentlige og opparbeides med bredde anvist på 

plankartet. Kjørevegene og kryss med E6 er dimensjonert etter håndbok N100. 

5.2.3 GANG-/SYKKELVEG 

Det reguleres gang-/sykkelveg fram til industriområdet fra Holtanveien. Gang-/sykkelvegen skal 

være offentlig og opparbeides med bredde anvist på plankartet. 

5.2.4 VEGETASJONSSKJERM 

Det reguleres en vegetasjonsskjerm langs Farvikbekken i nord, samt mot Holtan veien i sør. 

Vegetasjonsskjermen skal fungere som en visuell avgrensing mot omkringliggende området og 

skal beplantes med stedegen vegetasjon. 

5.2.5 BESTEMMELSESOMRÅDER 

Utforming (#1) 

Området av avsatt til overvannshåndtering. Det skal innenfor arealet etableres åpne kanaler som 

skal fungere som både transportvei for overvann og fordrøyningsmagasin. 

5.2.6 HENSYNSSONER 

Ras-/skredfare 

Det er avsatt en 20 meter bred sone mot Farvikbekken. Sonen skal fungere som en sikringssone 

mot Farvikbekken, da det er observert erosjon i bekken. Det tillates ikke bebyggelse innenfor 

arealet. 

 

Bevaring kulturmiljø 

Den bevarte delen av jernbanetraséen fra andre verdenskrig ligger innenfor planområdet i vest, og 

anses som et viktig krigsminne. Det er lagt inn hensynssone for å sikre bevaring av krigsminnet.  

5.3 Parkering 

I kommuneplanen for Fauske er det parkeringskrav for ulike typer tiltak differensiert på hvor det 

er i kommunen. Planforslaget ligger innenfor sone C og har da krav på 1 bil p-plass og 0,5 

sykkelplasser pr. 100 m2 industri. 
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Tabell 1 Parkeringsnormen for Fauske kommune

Virksomhet Enhet Sone A Sone B Sone C Sone D

Bil Sykkel Bil Sykkel Bil Sykkel Bil Sykkel

Industri/vare/lager 100 m 2

BRA

0,5-

1,0

0,5 0,5-

1,0

0,5 1 0,5 - -

5.4 Trafikk
Området har adkomst for kjøretøy fra eksisterende kryss med E6. Eksisterende E6 kan betraktes

som H1-veg med ÅDT < 6000 og fartsgrense 80 km/t. Internveg i området er dimensjonert etter

ny N100 med 2x3,0 m kjørebane og 2x0,75 m skulder, totalt 7,5 m.

Figur 21 Adkomst til næringsområde

Krysset med E6 er utformet etter ny N100 med lastebil som dimensjonerende kjøretøy. Radius er

satt til 12,0 m og siktlinjer til 10x138 m.
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Figur 22 Kryssutforming 

Det legges opp til gang-/sykkelveg i sør mot Holtanveien. Dette gir mulighet for forlengelse av 

regulert gang-/sykkelveg langs Holtanveien i Terminalveien øst prosjektet og fram til planområdet.  

 

5.5 Miljøfokus 

Dataserverne genererer varmeenergi og det vil vurderes om det er mulig å nytte gjøre seg av 

denne varmen til oppvarmingsformål. Bygninger skal utformes med grønne tak, om mulig. Dette 

avhenger av utbyggingsform. 

5.6 Teknisk infrastruktur 

5.6.1 OVERVANNSHÅNDTERING OG VA-PLAN 

Det er utarbeidet en overordnet VA-plan med tilhørende VA-notat, som er gitt som vedlegg. En 

oppsummering er gitt nedenfor. 

 

Vann hentes fra kum fra kum i sør som er knyttet til 225 mm PE-ledning, kummen var oppgradert 

i 2017. Plassering er vist i VA-planen. Spillvann sendes nord til pumpestasjon som pumper 

drensvann fra Dompen til avløpsrenseanlegg. Kapasiteten er ukjent og pumpestasjon kan måtte 

oppgraderes, avhengig av avløpsmengden.  

 

Det legges opp til overvannshåndtering med åpne kanaler rundt hele industriområdet. Avskjærende 

grøft i øst tar avrenning fra myra utenfor planområdet og sender det til 

Farvikbekken/Krokdalsbekken. Kanalene rundt industriområdet fungerer som både transportveg 
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for overvann og som fordrøyningsmagasin. Det etableres utløpskontroll til bekk. 

Drensrør/overvann/takvann fra planområdet føres til nærmeste kanal.  

 

Det må være 5% helning fra planområdet til kanal for av overflatevann skal renne av. 

5.6.2 EL-FORSYNING 

Første utbyggingstrinn har behov for 20 MW. Det er opplyst at det er tilgjengelig kapasitet i Fauske 

trafo. Deretter ønskes det tilgang på ytterligere 50 MW, og videre ytterligere 130 MW når ny Salten 

trafo er operativ (2022-2023).  

5.7 Rekkefølgebestemmelser 

5.7.1 KJØREVEGER 

Kjøreveger og gang-/sykkelveg skal opparbeides før det gis brukstillatelse. 

5.7.2 GEOTEKNIKK 

Det skal foreligge dokumentasjon som oppfyller kravene om sikker byggegrunn i TEK17 og PBLs 

§28-1 før det gis igangsettingstillatelse. 

5.7.3 PLAN FOR VA 

Det skal foreligge plan for overvannshåndtering før det gis igangsettingstillatelse. Planen skal 

inneholde dokumentasjon på at valgt løsning ikke øker belastningen på dagens overvannsnett 

nedstrøms planområdet. 

5.7.4 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 

Plan for masseutskiftning skal være en del av byggesøknaden. 

 

Nødvendige beskyttelsestiltak for å hindre økt belastning på dagens overvannsnett skal være 

etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 
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6. VIRKNINGER 

6.1 Overordnede planer 

Området er i gjeldende reguleringsplan regulert til byggeområde og travbane er opparbeidet. 

Tiltaket medfører omreguleringen av området til industri og tiltaket er ikke i tråd med gjeldende 

reguleringsplan. Det er derfor blitt utarbeidet et planprogram, der temaene forurensning, vann- og 

avløp (særlig overvann) og CO2-utslipp er pekt på som temaer for utredning. 

6.2 Stedets karakter, byform, estetikk og landskap 

Planområdet er et relativt flatt myrområde som ligger i bunnen av et dalføre. Nærliggende områder 

er regulert til industri/næring i kommuneplanens arealdel og området sørover er utbygd til 

industri/næring. I sørøst stiger terrenget opp mot et boligområde. Dalsida er skogkledd men 

anlegget er stort og vil likevel kunne være synlig fra boligområdet.  

 

Planlagt bebyggelse er begrenset til 11 meter og områdene rundt planområdet er skogkledt som 

gjør tiltaket mindre synlig for nærliggende områder. I tillegg reguleres det inn en 

vegetasjonsskjerm mot Farvikbekken i nord/vest og mot Holtanveien i sør. Vegetasjonsskjermen 

skal fungere som en visuell avgrensning av området og skal beplantes med stedegen vegetasjon. 

6.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. Dersom det 

oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 8.2, 2.ledd. 

Fylkeskommunen har imidlertid opplyst om krigsminne innenfor planområdet og det er lagt inn 

hensynssone i plankartet.  

6.4 Trafikkforhold 

6.4.1 TRAFIKKVEKST E6 

I forbindelse med NTP 2018-2029 er det utarbeidet fylkesvise trafikkprognoser for persontransport 

og godstransport på veg. Prognosene er gjengitt i TØI-rapport 1554/2017 og 1555/2017. Forventet 

trafikk på E6 kan anslagsvis beregnes ut fra disse prognosene.  

 

Forenklet ÅDT 2017 med 4 080 kjt/døgn med 15% lange (over 5,5 m) vurderes slik: 

• Persontransport 2017: 3 470 kjt/døgn 

• Godstransport: 610 kjt/døgn 

 

Trafikkvekst i henhold til trafikkprognosene tilsier: 4,9% vekst for godstransport og 9,4% vekst 

for persontransport. 

 

I 2040 kan det da forventes en trafikkmengde på E6 på ca.: 

• 3 800 kjt/døgn for persontransport 

• 900 kjt/døgn for godstransport 

• Totalt ca. 4 700 kjt/døgn 

 

Dimensjonerende time E6 i 2040 (12% av ÅDT, ref. håndbok V713): 560 kjt/t. 
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6.4.2 INDUSTRIOMRÅDET 

Det skal etableres inntil 200 nye arbeidsplasser ved etablering av datasenter. I første omgang 60-

100 arbeidsplasser. 

 

SVVs håndbok V713 angir turproduksjon for ulike typer aktivitet/næring: 

• Industri og kontor har ca. 2,5 bilturer pr. ansatt pr. døgn i gjennomsnitt. 

 

Tiltaket alene vil da gi en turproduksjon på ca. 500 kjt/døgn for 200 arbeidsplasser. 

 

Åsmyra vil ha noe større trafikkandel i maksimaltimen: anslag 15%, ca. 110 kjt/t. Morgenrushet 

vil være dimensjonerende med tanke på eventuell kanalisering i krysset.  

 

Retningsfordeling: 

85% avsving fra E6: 94 kjt/t 

15% utkjøring til E6: 16 kjt/t 

 

Det kan forventes at de fleste vil komme fra sør (Fauske sentrum) – anslag 80%. 

Høyresving inn til Åsmyra: 94*0,8 = 75 kjt/t 

Venstresving inn til Åsmyra: 94*0,2 = 19 kjt/t 

 

Ut fra første byggetrinn er det ikke behov for venstresvingefelt/passeringslomme i krysset. På sikt 

kan det bli behov for en form for kanalisering. Krysset har i dag samme standard som nærliggende 

kryss på E6. 

6.4.3 GANGE/SYKKEL OG KOLLEKTIVTRANSPORT 

Det legges opp til gang-/sykkelforbindelse mot Holtanveien, da dette gir kortest avstand mot 

Fauske sentrum. Når Holtanveien får forbindelse med Krokdalsmyra vil områdene i sør og vest for 

Fauske sentrum ha mulighet for adkomst uten å benytte E6. 

 

I forbindelse med tiltaket er det ikke forutsatt endringer i kollektivtilbudet. I Terminalveien er det 

holdeplasser (lokalrute). 

6.5 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 

Området er ikke registrert som et friluftsområde og består av myr og skogdekte områder som er 

lite egnet til friluftsliv. Området grenser også til både et bilopphuggeri, deponi og høyspentlinjer. 

Området anses ikke å ha kvaliteter et turområde bør ha og tiltaket berører ikke kartlagte 

friluftsområder eller potensielle friluftsområder. 

 

Holtanveien er imidlertid registrert som turveg på sommerstid. Det reguleres inn en 

vegetasjonsskjerm mot Holtanveien som vil fungere som en visuell avgrensing.  

6.6 Barns interesser 

Området består av store myrområder, samt grenser til både E6, et bilopphuggeri, deponi og 

høyspentanlegg, som gjør området lite egent for barn og unge. Planområdet berører heller ikke 

skoleveier, barnehager eller skoler. 
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6.7 Forurensning 

Forurensningsnotat er gitt som eget vedlegg. 

 

Planområdet består hovedsakelig av uberørt myr/torv, bortsett fra Travbanen som er etablert med 

steinmasser, som normalt er rene masser.  

 

Markeringene i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser mest sannsynlig vannprøver 

tatt i Farvikbekken i 1998, noe som har ført til skraveringer av bl.a. hele Travbanetomta.  

 

Verken deponiet eller bilopphuggingstomta ligger i selve planområdet, og det er ikke behov for en 

omfattende miljøteknisk grunnundersøkelse på planområdet.  

 

Det er ikke usannsynlig at det kan påtreffes forurenset grunn ved omarbeiding av adkomstvei til 

reguleringsplanområdet, nord for bilopphuggingstomta. I forurensningsforskriftens §2-4 står det: 

Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at 

det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell 

forurensning i 6/6 grunnen. Siden omfanget av forurensede masser vil være begrenset til en kort 

strekning langs adkomstvei, kan det lages en rammeplan som beskriver hvordan eventuelle 

forurensede masser skal håndteres. Det er tilstrekkelig å utføre prøvetaking av massene i 

forbindelse med tiltaksgjennomføring. 

 

6.8 CO2-utslipp 

Konsekvensvurdering av CO2-utslipp med avbøtende tiltak er gitt som vedlegg. 

 

CO2-regnskapet er basert på gjennomsnittstall og referanseverdier, estimatet fører derfor med seg 

en betydelig usikkerhet.  

 

Utgraving og deponering av myra kan føre til utslipp tilsvarende 70 500 tonn CO2, noe som tilsvarer 

utslippet til 8 200 nordmenn i ett år. Arealeffektiv arealbruk vil være et godt avbøtende tiltak da 

det vil redusere omfanget av inngrepet. Videre kan man restaurere direkte effekter av inngrepet 

ved å bruke utgravde torvmasser til rehabilitering av myrer i nærområdet. Dette bidrar både til å 

redusere nedbrytingen av utgravde masser og en redusert nedbryting av eksisterende 

grøfter/drenert myr. Dette er et tiltak som kan gi dobbel effekt og kan føre til et negativt 

klimagassutslipp da man tar vare på utgravd myr og hindrer allerede drenert myr å nedbryte.  

6.9 Teknisk infrastruktur 

6.9.1 VANN, AVLØP OG OVERVANN 

VA-notat er gitt som vedlegg. 

 

Vann hentes fra kum i sør som er knyttet til 225 mm PE-ledning. Spillvann sendes nord til 

pumpestasjon som pumper drensvann fra Dompen til avløpsrenseanlegg. Kapasiteten er ukjent og 

pumpestasjons kan måtte oppgraderes.  

 

VA-planen legger opp til en overvannshåndtering som ikke skal forverre dagens situasjon. Det 

legges opp til kanaler rundt området med to utløp, et ti Farvikbekken i nord og et til Krokdalsbekken 
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i sør. Kanalene vil fungere som fordrøyningsmagasin samt transportvei for overvannet. Utløpene 

forslås med vannbrems som vil gi et maksimalt utløp på 190 l/s til hvert av bekkeløpene.  

 

Kanalløsningen gir mulighet for å redusere belastningen til bekkeløpene. Kanalene som er skissert 

i VA-planen har et samlet fordrøyningsvolum på 10 000 m3 og tiltaket har kun behov for 2 600 m3. 

Ved å benytte halve fordrøyningsvolumet (5 000 m3), kan utløp til hvert av bekkeløpene halveres 

til 95 l/s. 

6.9.2 EL-FORSYNING  

Energibehovet er beskrevet i kap. 5.6.2. 

 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Fauske trafo. Tilførsel av kabel fra trafo til tomt vil 

dermed kunne gjøres uten store utfordringer. Kabeltilførsel vil ses i sammenheng med etablering 

av nytt blålysbygg på Fauske der tilførsel av kraft også skal hentes fra Fauske trafo.  

 

Tiltakshaver har søkt om uttak av kraft. Arbeid/avtaler/tariff i forbindelse med kabel fra Fauske 

trafo til tomt avtales med områdekonsesjonshaver Indre Salten Energi. 

6.10 Reindrift 

Planområdet ligger i utkanten av beiteområder og berører ikke parrings- eller kalvingsområder, 

trekkleier eller oppsamlingsplasser. Det er imidlertid kartlagt en flyttlei nord for området som leder 

opp til oppsamlingsplass på Finneidfjellet.   

 

Flytting fra vinterbeite til vårbeite foregår normalt i slutten av april. Kalvingen er i mai, noe som 

innebærer at reinen er mest var og utsatt om våren. Planområdet ligger ikke innenfor vårbeite. 

Flyttleien som er markert nord for planområdet er ikke en nøyaktig kartlegging og planområdet 

kan også brukes som flyttlei. Planområdet anses imidlertid ikke som et naturlig område å flytte 

rein da det medfører kryssing av bekker, områder med tett skog og store myrområder, samt et 

bilopphuggeri som må passeres. 

 

Tiltakets påvirkning på reindrifta vurderes ut fra direkte påvirkning og indirekte påvirkning. Direkte 

påvirkning handler om tiltaket konkurrerer ut reindrift direkte, for eksempel gjennom annektering 

av areal som brukes i drifta.  

 

Det er stor avstand til viktig beiteområder som kalvings- og parringsområder. Området berører 

imidlertid høstvinterbeite og vinterbeite, og det tillates inngjerding av området som gjør det 

utilgjengelig som beiteareal. 

 

Indirekte påvirkning handler om vurdering av influensområdet og tiltakets forstyrrende effekt på 

reindrifta, for eksempel menneskelig aktivitet og støy.  

 

Tiltaket vil medføre støyende aktivitet som vil kunne påvirke reindrifta negativ. Området er i dag 

allerede preget av menneskelig aktivitet og tekniske installasjoner, blant annet deponi, 

høyspentanlegg med trafo og bilopphuggeri, som anses som støyende aktivitet. Støyende aktivitet 

vil kunne påvirke flyttleien som er markert nord for området. Det reguleres inn en bred 

vegetasjonsskjerm mot nord som både vil fungere som en visuell skjerm, samt støydempende. 
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7. RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er utført en egen ROS-analyse som er vedlegg til dette dokumentet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 6 aktuelle hendelser som har betydning for vurdering 

av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

 

• Flom og overvann 

• Ustabil grunn 

• Akutt forurensning 

• Brann 

• Bortfall av energiforsyning 

• Svikt i vannforsyning 

 

Av disse fremsto planområdet som sårbart overfor flom og overvann, akutt forurensing, brann, 

bortfall av energiforsyning og svikt i vannforsyning. Det ble derfor gjennomført en risikovurdering 

av de nevnte tema.  

 

Det er foreslått gjennomføring av tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene. 

Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holde uendret eller reduseres på en 

tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. 

 

Videre kan det bemerkes at planområdet ble også vurdert som sårbart overfor ustabil grunn. Det 

ble likevel ikke gjennomført en risikovurdering av temaet ettersom de geotekniske vurderingene 

vurderes å ha identifisert nødvendig sårbarhetsreduserende tiltak. Temaet følges også opp i videre 

prosjektering av området. 
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8. INNKOMNE INNSPILL 

Innspill Vår kommentar 

Avinor, 01.11.2018 

Planområdet berører ikke 

høyderestriksjoner/hinderflater for Bodø lufthavn. 

 

Tiltaket vil ikke gi noen negative påvirkninger på våre 

tekniske systemer i området, verken på 

radionavigasjons-, kommunikasjon- eller 

overvåkningsanlegg. 

 

Notert. 

Statens vegvesen, 25.10.2018 

Planforslaget må omfatte: 

- Frisiktlinjer og hensynssoner frisiktlinjer 

- Areal til veigrunn må følge eiendomsgrensen 

- Dimensjonering av avkjørselen til E6 skal være 

i henhold til håndbøkene N100 og V121 

- Planleggingen må legge til grunn 

dimensjonerende kjøretøy ut i fra veiens 

funksjon, trafikkmengden og geometriske krav 

- Kommunen må sette rekkefølgekrav om at 

eksisterende avkjørsel må være dimensjonert i 

henhold til N100 og V121 før byggearbeidene 

for de planlagte tiltak kan starte opp 

 

Trafikkanalyse for planområdet må være et tema som 

blir grundig utredet i planbeskrivelsen. 

 

 

Det er tegnet inn frisikt i plankart. 

Annen veggrunn er tegnet ut til 

eiendomsgrensa.  

Avkjørsel og internveg er 

dimensjonert etter N100 og V121 

Lastebil er benyttet som 

dimensjonerende kjøretøy. 

Det er satt rekkefølgebestemmelse 

om opparbeiding av kjøreveger før 

det gis brukstillatelse. 

 

 

Det er gjort en trafikkvurdering med 

prognoser som er beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

Direktoratet for mineralforvaltning, 23.10.2018 

Ingen merknader til planen. 

 

Notert. 

BaneNOR, 25.10.2018 

Ny arealbruk må ikke slippe mer overvann/flomtopper 

mot våre anlegg.  

 

Det er utarbeidet en overordnet VA-

plan som legger opp til at tiltaket 

ikke skal medføre økt belastning på 

dagens overvannsnett nedstrøms 

planområdet. 

NVE, 20.09.2018 

Det er ikke påvist kvikkleire innenfor det varslede 

planområdet, men gjør oppmerksom på at 

plandokumentene på en tydelig måte skal vise 

hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og 

hensynstatt. 

 

Det er gjennomført geotekniske 

undersøkelser på området og det er 

lagt inn bestemmelse knyttet til 

sikker byggegrunn. 

Sametinget, 27.09.2018 

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert 

automatisk fredete samiske kulturminner i det 

omsøkte området. 

 

Notert. 
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Fylkesmannen i Nordland, 29.10.2018 

Reindrift 

Som en del av planprosessen er det nødvendig å 

avklare hvor flyttleia faktisk går og hvor det er 

praktisk mulig å flytte med rein. 

 

Et datasenter kan få helt andre konsekvenser for 

flyttleia enn de formålene som ligger i gjeldende 

regulering. Konsekvensene av tiltaket for bruken av 

flyttleia må være et tema i konsekvensutredningen. 

 

Støy blir fremholdt som en potensiell utfordring ved 

etablering av slike datasentre. Støyen vil trolig påvirke 

et større areal enn selve planområdet. Støyen kan 

påvirke flyttleia negativt. 

 

Friluftsliv og barn og unge 

Planbeskrivelsen bør klargjøre mulige framtidig behov 

og potensiale for friluftsliv og ferdsel gjennom 

området, inkludert potensiell bruk av barn og unge. 

 

Klimagassutslipp 

Lokalisering av utbyggingstiltak bør skje slik at myr- 

og våtmarksområdene i størst mulig grad beholdes 

intakte. 

 

Energibruk 

Konsekvensene av alternative former for utbygging 

bør utredes og klargjøres, sammen med mulige 

avbøtende tiltak.  

 

Planprogrammet bør inneholde følgende krav: 

energibehovet ved ulike former for utbygging, 

sekundære konsekvenser som mulig svikt i 

energiforsyningen til lokale forbrukere og økt behov 

for nye kraftlinjer eller ny energiutbygging, avbøtende 

tiltak. 

 

Vassdrag 

Det vil være svært viktig at miljøtilstanden i bekkene 

ikke forringes ytterligere, verken i form av avrenning 

eller økt overflateavrenning.  

 

 

Det er ikke gjennomført en egen KU 

på temaet, men tiltakets virkninger 

for reindrifta er utdypet i 

planbeskrivelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv og barn og unge beskrives i 

planbeskrivelsen.  

 

 

 

Det vil være nødvendig med 

utgraving av myra for å oppnå lokal 

stabilitet. Det er blitt gjennomført et 

CO2-regnskap med 

konsekvensvurderinger. 

 

Planforslaget tar utgangspunkt i 

kraftkrevende industri som vil være 

utbyggingsformen med størst 

energibehov. ROS-analysen tar for 

seg konsekvensene av mulig svikt i 

energiforsyningen. 

 

 

 

 

 

Det er utarbeidet et notat som 

beskriver dagens forurensning i 

området samt potensialet for 

forurensning fra området. Det er i 

tillegg satt av en 

sikkerhetssone/grøntbelte mot 

Farvikbekken. 
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Nordland Fylkeskommune, 31.10.2018 

Planprogrammet 

Vurderingen om å utelate pliktig konsekvensutredning 

er ikke tilstrekkelig begrunnet. Ber om at temaene i 

forskriften §21 inkluderes i planprogrammet. 

 

Kulturminnefaglig 

Planen berører tysk jernbane som ble bygd 1943-45. 

Den bevarte delen av jernbanetraséen er tet viktig 

krigsminne og har internasjonal interesse.  

 

Anbefaler sterkt at den vestlige delen av planområdet 

reguleres til grøntområde med hensynssoner H570. 

 

 

Alle temaer i §21 er tatt med i 

planprogrammet og det er 

gjennomført KU/utredninger på 

forurensning, CO2 og VA. 

 

Krigsminnet er omtalt i 

planbeskrivelsen og det er lagt inn 

hensynssone i plankartet. 

 



Rambøll - Detaljregulering Åsmyra Industripark 

 

  

 

37/38 

9. REFERANSER/KILDER 

• Planlegging.no 

• Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel 

• Statens vegvesens håndbøker 

• Miljostatus.no 

• Geo.ngu.no/kart/arealisNGU 

• www.reindrift.no 

• www.skrednett.no 

• www.seeiendom.no 

• Institutt for skog og landskap: Landskapsregioner i Norge – kart 

• Miljødirektoratet: Naturbase kart 

• Artsdatabanken 

• www.ut.no 

• www.dnt.no 

• www.skisporet.no 

• Kulturminnesok.no 

• Askeladden – database for kulturminner 

• SEFRAK 

• Regjeringen.no: Statlige planretningslinjer 
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