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1 Sammendrag.  Viktige henvisninger.   
Denne Faktadelen er et grunnlagsdokument for kommuneplanens samfunnsdel.  Fauske kommune. 

Fauske – 2025.  Hensikten med denne faktadelen er å underbygge kommuneplanens samfunnsdel 

med fakta basert på statistikk, rapporter mv.   

De viktigste funnene i denne Faktadelen er;   

1.1 Befolkningsutvikling  

 Befolkningsutviklingen i Fauske kommune viser en svak nedgang i antall innbyggere – både 

historisk og prognostisert 

 Befolkningsutviklingen i Fauske kommune er sterkt relatert til flyttestrømmen.   

 Det skjer en regional sentralisering i Saltenregionen med aksen Fauske – Bodø som 

befolkningstyngdepunkt 

 Innad i Fauskekommune skjer det en sterk befolkningsnedgang i Sulitjelma, en svak 

befolkningsnedgang i Valnesfjord, og en befolkningsvekst i Fauske / Finneid  

 Det må forventes en sterk vekst i antall personer over 67 år i perioden 2010 – 2025  

1.2 Folkehelse 

 Fauske kommune ligger klart over gjennomsnittet når det gjelder arbeidsledige – spesielt 

unge arbeidsledige 

 Utdanningsnivået i Fauskeligger rundt gjennomsnittet for Nordland, men noe lavt når det 

gjelder beholdningen av personer med høgskole / universitetsutdanning.   

1.3 Sysselsetting, pendling, dagligvarehandel 

 Sysselsettingen i Fauske er i vekst 

 Det er flere som pendler ut av Fauske enn de som pendler inn til Fauske.   

 Dagligvareomsetningen viser at Fauske er et viktig handelssentrum 

 De største sektorene for sysselsetting i Fauske kommune er  

o Varehandel, hotell og restaurantdrift 

o Helse og sosialtjenester 

1.4 Samferdsel 

 Det skjer betydelige endringer i samferdselsstrukturen i Saltenregionen – hovedsakelig som 

en følge av ”vegpakke Salten”.   

 Fauske er et viktig trafikk-knutepunkt i Salten og i Nordland.   
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2 Befolkningsutvikling 

2.1 Befolkningsutvikling i Saltenregionen.  Historisk 

befolkningsutvikling.  15-årsperioden fra 1995 – 2010.   

For å dokumentere befolkningsutviklingen i Saltenregionen, har vi valgt tatt fra SSB for perioden 

1995 – 2010.  Tallene er indeksert og viser endringer i befolkningsutviklingen siden 1995.   
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Vi ser av dette at det kun er Bodø kommune som har en markert sterk befolkningsutvikling ( > 20%) i 

perioden.  Denne sterke utviklingen gjør at Saltenregionen – som helhet – har en positiv 

befolkningsutvikling.  Kommunene Fauske, Meløy og Saltdal har en negativ befolkningsutvikling (0- -

10%).  Øvrige kommuner har en sterk befolkningsreduksjon (17% - - 25%).  Sterkest 

befolkningsnedgang i Salten finner vi i Sørfold kommune (-25%).  I løpet av perioden ble Skjerstad 

kommune slått sammen med Bodø i 2005.   
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I perioden 1995 – 2010 har det skjedd en regional sentralisering i Saltenregionen.  I 1995 bodde 65% 

av alle Saltenværinger i Bodø og Fauske.  I 2010 er denne andelen vokst til 71% av befolkningen i 

Salten i disse to kommunene.   
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2.2 Befolkningsutvikling i Fauske kommune.  Historisk 1995-2010.   

Fauske kommune har en svakt negativ utvikling gjennom perioden (-4%).  Befolkningsutviklingen 

1995-2010 for Fauske kommune er vist i følgende tabell:   

1841 Fauske 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Folkemengde 9962 9925 9769 9729 9613 9632 9657 9627 9528 9627 9549 9551 9465 9480 9477 9552

Levendefødte 132 111 136 122 112 122 95 84 111 90 106 92 94 93 93 0

Døde 103 118 100 100 109 94 83 115 93 102 90 95 92 93 85 0

Fødselsoverskudd 29 -7 36 22 3 28 12 -31 18 -12 16 -3 2 0 8 0

Innflyttinger 402 352 397 343 440 445 394 339 432 317 373 316 371 382 389 0

Utflyttinger 474 502 473 476 426 449 437 408 351 379 389 398 360 383 318 0

Nettoinnflytting -72 -150 -76 -133 14 -4 -43 -69 81 -62 -16 -82 11 -1 71 0

Folketilvekst -43 -157 -40 -111 17 24 -31 -100 99 -74 0 -85 13 -1 79 0  

Fødselsoverskuddet er differansen mellom antallet døde og antallet fødte.  Nettoinnflytting er 

differansen mellom utflyttinger og innflyttinger.  Folketilveksten er summen av fødselsoverskudd og 

nettoinnflytting.  Vi ser av tabellen at folketilveksten varierer, men at den har vært positiv siden 

2007.  Her mangler tall fra år 2010.   

Grafisk kan dette framstilles slik;   
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Vi ser av denne figuren at fødselsoverskuddet har ligget omkring 0 i perioden.  Dette viser at antallet 

døde og antallet fødte er i omtrent balanse i Fauske kommune.  De store svingningene kommer som 

følge av flytting.  Merk at Folketilveksten i kommunen følger nettoinnflyttingen.  Dette viser at det er 

flytting som påvirker folketilveksten og derved folketallet i Fauske kommune.   

Flyttetendensen har vært positiv i perioden 2006 – 2009 med positive flyttetall for årene 2007 og 

2009.    
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2.2.1 Befolkningsutvikling i Fauske kommune fordelt på grunnkretsnivå.  

Historisk utvikling 1999 – 2010.   

Hensikten med denne vurderingen er å gi et bilde av hvordan befolkningsutviklingen internt i Fauske 

kommune mellom grunnkretsene utvikler seg.  Vi legger til grunn den grunnkretsinndelingen som 

bl.a. er gjengitt hos Statistisk Sentralbyrå SSB og som er vist i følgende kart:   
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Grunnkretsene i SSB er slått sammen i 4 delområder i Fauske kommune;  Valnesfjord, Fauske, Finneid 

og Sulitjelma.  Vi har i denne framstillingen valgt å slå sammen grunnkretsene i Finneid og i Fauske 

tettsted på grunn av at det er naturlig å se disse delområdene under ett.  Vi får derved følgende 

tabell basert på grunnkretsene i tre delområder i Fauske kommune;   

Delområde 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Endring:  Endring %

0100 Sulitjelma 841 809 800 784 749 754 763 750 752 724 692 676 -165 -19,6

0200 Finneid + 0300 Fauske 7202 7229 7284 7281 7226 7297 7260 7296 7187 7191 7286 7371 169 2,3

0400 Valnesfjord 1522 1526 1500 1547 1534 1555 1498 1489 1476 1475 1463 1486 -36 -2,4

Uoppgitt grunnkrets 48 68 73 15 19 21 28 16 50 90 36 19 -29 -60,4

Sum 1841 Fauske kommune 9613 9632 9657 9627 9528 9627 9549 9551 9465 9480 9477 9552 -61 -0,6  

Dette kan grafisk framstilles slik:   

 

Vi ser av dette at folketallet i Fauske kommune har vært stabilt i de siste ti årene. Folketallet har i 

perioden gått ned i Sulitjelma med 165 personer (-19,6%).  Folketallet har vokst tilsvarende på 

Fauske / Finneid med 169 personer (2,3%).  Folketallet i Valnesfjord er blitt redusert med 36 

personer (-2,4%).   

I dette bildet vil det – på grunnkretsnivå - være nyanser1.  Enkelte grunnkretser vil ha vekst i perioden 

mens andre grunnkretser vil oppleve en reduksjon i folketallet.  Dette gjelder alle delområdene i 

Fauske kommune.   Endringer på grunnkretsnivå er i hovedsak små og kan lett svinge fra negativt til 

                                                           
1 Se tabell SSB 04317  for befolkningstall etter den enkelte grunnkrets i Fauske kommune i perioden 1999 – 

2010.   
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positivt innen korte tidsrom.  Det er derfor på grunnkretsnivå vanskelig å peke på en trend i Fauske 

kommune, bortsett fra en tydelig trend i retning av en befolkningsnedgang i Sulitjelma delområde.   

2.2.2 Befolkningsutvikling i Fauske kommune – etter boligbygging.   

Aktiviteten innen boligbygging kan være et godt bilde på befolkningsutvikling i en kommune.  

Samtidig gir dette et bilde av aktiviteten og fornyelsesgraden innen boligbygging.   

Fauske kommune.  Antall boenheter oppført i perioden 2001 - 2010.  

Antall bygninger:  

Type boenhet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sum

Eneboliger 11 10 11 11 13 8 7 7 6 7 91

Eneboliger m sokkelleilighet 3 3

2-leilighetshus 2 4 1 7

3-leilighetshus 1 1

4-leilighetshus 1 1 2 4 8

6-leilighetshus 1 1 2

7-leilighetshus 1 1

8-leilighetshus 1 1 2

12-leilighetshus 1 1 2

Flerleilighetshus (10 leiligheter) 2 2

Omsorgsbilig / leiligheter 1 1

Sum 15 10 13 15 19 10 8 9 9 12 120

Antall boenheter:  

Type boenhet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sum

Eneboliger 11 10 11 11 13 8 7 7 6 7 91

Eneboliger m sokkelleilighet 3 3

2-leilighetshus 4 8 2 14

3-leilighetshus 3 3

4-leilighetshus 4 4 8 16 32

6-leilighetshus 6 6 12

7-leilighetshus 7 7

8-leilighetshus 8 8 16

12-leilighetshus 12 12 24

Flerleilighetshus (10 leiligheter) 10 10

Omsorgsbilig / leiligheter 4 4

Sum 20 10 21 23 31 27 10 17 26 31 216  

I løpet av de siste ti årene er det bygget 120 bolighus på Fauske hvorav 91 eneboliger.  Dette gir til 

sammen 216 boenheter fordelt på 125 leiligheter og 91 eneboliger.   

Vi ser av dette at det produseres ca 21 boenheter i snitt i Fauske kommune pr år fordelt på 12 nybygg 

i snitt.  Vi ser også at antallet eneboliger er gått ned over tid samtidig med at antallet leiligheter er 

gått opp.   
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2.3 Befolkningsutvikling i Saltenregionen.  Prognostisert 

befolkningsutvikling.  15-årsperioden fra 2010 - 2025.   

For å dokumentere en framtidig befolkningsutvikling i Saltenregionen, har vi valgt tall fra SSB for 

perioden 2010 - 2025.  Vi har valgt alternativet for høy befolkningsutvikling (HHMH) for Bodø, 

middels befolkningsutvikling (MMMM) for Fauske, og lav befolkningsutvikling (LLML) for øvrige 

kommuner.  Ut fra våre erfaringstall mener vi at dette vil gi et mest mulig korrekt bilde av en 

sannsynlig framtidig utvikling av befolkningen i regionen.  Tallene er indeksert og viser endringer i 

befolkningsutviklingen siden 2010.   
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Vi ser av dette at den sterke veksten i Bodø forventes å fortstette i perioden.   Bodø vil være eneste 

kommune med positiv befolkningsvekst i perioden, og denne veksten vil være så sterk at den 

kompenserer for befolkningsnedgangen i de øvrige kommunene.  Saltenregionen som helhet vil 

derved komme ut med en positiv befolkningsvekst på ca 10% i perioden.  

Fauske kommune vil oppleve en mindre befolkningsnedgang i perioden (- 102 personer / - 1%).  Etter 

dette vil den mest sannsynlige utvikling være at Fauske kommune vil ha ca 9.365 innbyggere i 2025.  

Det understrekes her at dette er en prognose.  Dersom det skjer vesentlige endringer i 

Saltenregionen i de kommende årene, vil prognosene endre seg.   

Etter prognosene forventes det at den regionale sentraliseringen vil fortsette.  I 2010 bor 71,2% av 

Saltenregionens befolkning i Fauske og i Bodø.  I 2025 kan det forventes at 77,2% av befolkningen  i 

Salten bor i disse to kommunene.   
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2.4 BAS-regionen Fauske - Bodø  

BAS-region er en forkortelse for bolig,- arbeidsmarkeds,- og serviceregion.  Regionen kan slik sett sies 

å utvide de eksisterende bo- og arbeidsmarkedsregionene med et serviceelement. Forståelsen av 

BAS-regioner vil dermed i stor grad knytte seg til hvordan service skal integreres i sammenhengen, og 

om det bør få konsekvenser i forhold til tanker om bo- og arbeidsmarked, slik disse er nedfelt i 

forbindelse med inndelinger i bo- og arbeidsmarkedsregioner.   

For en nærmere forståelse av begrepet BAS-regioner i Nordland, viser vi til NIBR-notat 2003:1122.   

En BAS-Region oppsummerer derved det vi i denne faktadelen har vurdert gjennom 

befolkningsutvikling (bosetting), arbeidsmarked / sysselsetting  / pendling og servicefunksjoner 

(dagligvarehandel mv).   

Fylkesplanen for Nordland er det angitt 7 overordnede mål der spesielt mål 3.6 er relevant:  

3.6.  Å skape sterke BAS-regioner   

Nordland skal kjennetegnes av sterke regionale sentra / byer som base for kunnskapsbaserte 

næringer og et bredt utviklet service- og kulturtilbud.  Samtidig skal vi ha levende distrikt og 

småsamfunn, med stabile arbeidsplasser og en god alders- og kjønnsfordeling.  Gode 

                                                           
2 Jukvam, Dag; Bo-, arbeids-, og serviceregioner i Nordland.  NIBR.  Notat 2003:112.  Oslo 2003.   
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samferdselsløsninger skaper balanse mellom sentrene og distriktene og høy grad av mulighet 

til å bevege seg begge veier.   

I Nordland ønsker en å bruke følgende definisjon på en BAS-region i sitt fylkesplanarbeid:   

En BAS-region er et geografisk område som i størst mulig grad omfatter både bostedene, 

arbeidsplassene og det daglige fritids- og servicetilbudet til de som bor i et område.  Innen en 

BAS-region er det et stort omfang av daglige arbeids-, fritids- og servicereiser, mens det 

mellom BAS-regionene er lite omfang av slike reiser.   

Ut fra en slik forståelse av BAS-regionen, vil pendlingsdata og data for yrkesaktive etter 

bostedskommune være viktige måleenheter for å kunne definere en BAS-region.   

Jukvam har tidligere konkludert med at Fauskeregionen (Fauske, Sørfold, Saltdal) og Bodøregionen 

(Bodø, Skjerstad3, Gildeskål) vil være blant de mest opplagte BAS-Regioner i Nordland.   

I rapporten fra 2003 konkluderer Jukvam med at Fauskeregionen og Bodø regionen bør slås sammen.   

Vi vil i denne sammenheng vise til  kap 2.3. og at ca 86% av befolkningen i Salten vil sannsynligvis bo 

innen denne regionen i løpet av 2025.   

                                                           
3 Skjerstad kommune ble 1. januar 2005 slått sammen med Bodø kommune.  Skjerstad tas med her fordi 

rapporten fra NIBR ble skrevet i 2003) 
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2.5 Befolkningen i Fauske pr 2010.   

Pr 1. januar 2010 bodde det 9.552 innbyggere i Fauske kommune.  Dersom vi deler befolkningen inn i 

5-årige aldersgrupper fordelt på kjønn, får vi følgende figur:   

 

Vi ser av denne ”befolkningspyramiden” at de største aldersgruppene i 2010 finner vi i gruppene:   

 Kvinner og menn 10-19 år 

 Kvinner og menn 35-64 år.  Her ser vi at befolkningsgruppen 60-64 år er spesielt stor. Dette 

er ”babyboomerne” som ble født i årene like etter 2. verdenskrig.  Denne gruppen vil prege 

utviklingen i Fauske kommunen i de kommende årene (se kap 2.5.) 

De minste aldersgruppene finner vi i gruppene;   

 Kvinner og menn 0-4 år 

 Kvinner og menn 20-34 år.   

I de eldste aldersgruppene ser vi en overvekt av kvinner.  Dette skyldes at kvinner har en 

gjennomgående høyere levealder enn menn.   
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2.6 Prognostisert befolkningsutvikling i Fauske kommune.  2010 – 

2025.   

Som vist foran, forventes befolkningsutviklingen i Fauske kommunen å være tilnærmet stabil i de 

kommende årene.  Dersom vi prognostiserer utviklingen i de ulike funksjonelle befolkningsgruppene, 

får vi disse bildene:   
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Overstående bilde viser at Fauske kommune vil få en jevn – og meget sterk – vekst i antallet personer 

i aldersgruppen  67 -79 år (pensjonister).  Dette er ”babyboomerne” (se kap 2.4.).   Fra ca år 2020 vil 

Fauske kommune få en sterk vekst i antall personer over 80 år.   

Fra 2014 og utover vil Fauske få en markert nedgang i antallet personer i aldersgruppen 13 – 15 år.  

Aldersgrupper for øvrig vil ha en jevn nedgang i perioden.   

Endringen i antall personer i aldersgruppene i Fauske kommune, kan illustreres slik;  
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Sett i forhold til i dag viser denne prognosen at antallet personer i ladersgruppen 67-79 år vil øke 

med ca 600 personer i forhold til i dag.  Dette er ”babyboomerne” som er nevnt foran.  Denne 

gruppen er stabil med lav flyttefrekvens.  Videre er dette en gruppe som er kjennetegnet med et 

relativt høyt utdanningsnivå og gjennomgående høy kjøpekraft.   

Antallet over 80 år vil øke med ca 100 personer i forhold til i dag.  Det må antas at en god del av disse 

vil ha et pleie- og omsorgsbehov.   

Det forventes en liten oppgang i aldersgruppen 0-5 år (barnehagegruppen).  For øvrig viser gruppen 

20-44 år størst nedgang med -253 personer.  Dette regnes som ”etablerergruppen” og er en viktig 

gruppe som omfatter etablerere og familiefolk.   
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3 Folkehelse 
De fleste faktorer som påvirker folks helse ligger utenfor helsesektoren.  Det er derfor viktig å se 

sammenhengen mellom blant annet demografi / befolkningsutvikling, næringsutvikling, sysselsetting, 

arealdisponering, miljøfaglige forhold, skole- og barnehagetilbud og folkehelse.  Stortingsmelding nr 

16 (2002-03) Resept for et sunnere Norge fokuserer blant annet på å tilrettelegge for 

helsefremmende og sykdomsforebyggende aktivitet.  Som lokal planmyndighet spiller kommunen en 

nøkkelrolle med hensyn på langsiktige og konkrete tiltak i nærmiljøet.  Forhold som gjelder 

folkehelse må derfor synliggjøres i kommunalt planarbeid.   

Prosjektet "Våre egne barn og unge sin helse og trivsel". 

Fauske kommune er for tiden i gang med et prosjekt der vi kartlegger helsen til barn og unge. 

Vi samler ved hjelp av spørreundersøkelser lokale helsedata om barn og unge til bruk i kommunal og 
interkommunal planlegging og utikling av folkehelsearbeidet. 

Hovedmålet er å samle inn informasjon om den aktuelle helsestatusen og trusler mot nåværende og 
framtidig helse. Dette for å kunne målrette lokale forebyggende tjenester og helsetjenester og 
utvikle og sette i verk nye tiltak. 

Gjennom bruk av lokale helsedata om barn og unge ønsker vi å bidra til å utvikle:  

 Interkommunalt folkehelsesamarbeid 

 En folkehelseplan for kommunen 

 Få konkrete folkehelsetiltak utformet til beste for den yngre del av befolkningen i kommunen 

Undersøkelsens første del skal gjennomføres våren -11, og de første resultatene forventes å være 
klare høsten -11.  

 

3.1 Kommunebarometer  

Verktøyet Kommunebarometer finnes her:   

http://www.helsedirektoratet.no/kommunehelseprofiler/ 

Kommunebarometer er en sammenstilling av folkehelsestatistikk som gir et raskt og lettfattelig bilde 
av noen utvalgte indikatorer innenfor demografi og sosioøkonomiske faktorer, risikofaktorer, 
beskyttende faktorer, helsetilstand og helsetjenester i kommunen.  Verktøyet kan brukes i arbeidet 
med å etablere et faktagrunnlag i kommunens planprosesser.  Imidlertid kan datagrunnlaget for 
Kommunebarometeret være noe svakt i enkelte kommuner, og verktøyet bør derfor brukes med 
forståelse for dette.   

Figuren under viser avvik (i prosent) mellom Fauske kommune, Nordland fylke og det som er 
gjennomsnittet for Norge.  Verdier innenfor den blå ringen er et tegn på bedre resultat enn i landet 
for øvrig.   Figuren viser Kommunehelsebarometer med tallmateriale oppdatert fram mot 2007.   

http://www.helsedirektoratet.no/kommunehelseprofiler/


18 

 

 
 

Vi vil understreke at Kommunebarometeret ikke gir et fullstendig bilde av folkehelsesituasjonen.  

Viktige elementer som levealder, rus og røyking er f.eks ikke vurdert her.   

Vi vil i det følgende kommentere de områder der Fauske kommune skiller seg tydelig ut fra 

fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet.   

3.1.1 Utdanningsnivå.   

Bare grunnskole 2009.  Denne markeringen viser andelen personer i aldersgruppen 30-39 år med 

grunnskole som høyeste fullførte utdanning.  Vi ser at Nordland her ligger høyere enn 

landsgjennomsnittet.  I folkehelsebarometeret ligger Fauske noe over fylkesgjennomsnittet.  Dette 

indikerer at utdanningsnivået på Fauske kan være noe lavt.   

Dersom vi ser Folkehelsebarometeret i forhold til utdanningsstatistikken (SSB), ser vi at Fauske ligger 

på Fylkesgjennomsnittet mhp andelen personer med grunnskole som høyeste utdanningsnivå.   Vi ser 

at andelen med Videregående skole ligger over fylkesgjennomsnittet mens andelen med 

høyskoleutdanning ligger noe under fylkesgjennomsnittet.  Dette indikerer at Fauske har en god 

grunnutdanning, men mangler noe kompetanse fra høgskole / universitetsnivå.   
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2009

Antall 

personer > 

16 år.  

Grunnskole 

nivå

Videre- 

gående 

skolenivå

Universitets- 

og 

høgskolenivå 

kort

Universitets- 

og 

høgskolenivå 

lang

Uoppgitt 

eller ingen 

fullført 

utdanning

Landet 318 239 107 540 132 054 57 905 11 632 9 108

18 Nordland 190 353 66 778 79 434 32 717 5 996 5 428

Salten 63 943 20 381 26 310 12 594 2 818 1 840

1804 Bodø 37 390 10339 14931 8729 2248 1143

1837 Meløy 5 310 2085 2243 704 107 171

1838 Gildeskål 1 671 676 670 252 38 35

1839 Beiarn 951 484 354 93 15 5

1840 Saltdal 3 904 1297 1760 621 83 143

1841 Fauske 7 748 2719 3425 1248 205 151

1845 Sørfold 1 639 710 672 212 15 30

1848 Steigen 2 180 846 939 277 48 70

1849 Hamarøy 1 490 529 629 244 31 57

1850 Tysfjord 1 660 696 687 214 28 35

2009
Grunnskole 

nivå

Videre- 

gående 

skolenivå

Universitets- 

og 

høgskolenivå 

kort

Universitets- 

og 

høgskolenivå 

lang

Uoppgitt 

eller ingen 

fullført 

utdanning

Landet 33,8 41,5 18,2 3,7 2,9

18 Nordland 35,1 41,7 17,2 3,1 2,9

Salten 31,9 41,1 19,7 4,4 2,9

1804 Bodø 27,7 39,9 23,3 6,0 3,1

1837 Meløy 39,3 42,2 13,3 2,0 3,2

1838 Gildeskål 40,5 40,1 15,1 2,3 2,1

1839 Beiarn 50,9 37,2 9,8 1,6 0,5

1840 Saltdal 33,2 45,1 15,9 2,1 3,7

1841 Fauske 35,1 44,2 16,1 2,6 1,9

1845 Sørfold 43,3 41,0 12,9 0,9 1,8

1848 Steigen 38,8 43,1 12,7 2,2 3,2

1849 Hamarøy 35,5 42,2 16,4 2,1 3,8

1850 Tysfjord 41,9 41,4 12,9 1,7 2,1

Antall personer 16 år og over.  Fullført høyeste utdanning  

% personer 16 år og over.  Fullført høyeste utdanning  

 

Trenden på landsbasis er at andelen av befolkningen som bare har grunnskole som høyeste 

utdanning, er på vei ned.  Årsaken til dette er sammensatt;   

- Dette er i hovedsak den eldre del av befolkningen 

- Utdanningsgraden vokser sterkt i landet.   

Imidlertid skal en her være oppmerksom på den økende tendensen til ”drop-outs” fra  Videregående 

skole.  Dette er personer som vil bli stående med grunnskole som høyeste registrerte utdanning.  I 

enkelte deler av landet er andelen ”drop-ots” økende.   

3.1.2 Arbeidsledighet 

Det er en sammenheng mellom arbeidsledighet og folkehelse.  Sett i forhold til landsgjennomsnittet 

skiller Fauske kommune seg merkbart ut i forhold til arbeidsledighet – spesielt blant unge.   

Vi ser av figuren under at arbeidsledigheten har svingt kraftig i aldersgruppen 16-24 år.  Vi merker en 

kraftig oppgang i arbeidsledigheten blant de yngste i 2002 – 2003 og etter 2008.  Dette kan ha 
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sammenheng med den generelle utviklingen i regionen og spesielt med utviklingen ved Elkem Salten 

Verk i nabokommunen Sørfold.   

 

3.1.3 Lovbrudd.   

Denne registreringen av antallet anmeldte lovbrudd ligger noe høyere enn fylkesgjennomsnittet i 

Fauske kommune.  Dette kan ha sammenheng med  nærhet til politimyndighet.    

3.1.4 Hjerte- og karsykdommer.  Menn og kvinner.    

Denne registreringen viser andel menn og kvinner  i alderen 0-74 år som døde av hjerte- og 

karsykdommer.  Denne registreringen ligger forholdsvis lavt på Fauske i forhold til 

fylkesgjennomsnittet.    

3.1.5 Høy timesats – hjemmeboere.   

Hjemmeboere med høy timesats er definert som mottakere med vedtak om hjemmesykepleie 

og/eller praktisk bistand tilsvarende 35,5 timer eller mer pr uke.   

Denne registreringen viser antall hjemmeboere med høy timesats i prosent av totalt antall mottakere 

av hjemmetjenester.  Denne registreringen ligger langt  under gjennomsnittet  i Fauske.  Dette kan 

tolkes i to retninger;   
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1. At det finnes relativt mange med stort omsorgsbehov som bor hjemme og som ikke får høy 

timesats.   

2. At en forholdsvis høy andel av mennesker med høyt pleie- og omsorgsbehov ikke bor 

hjemme men på institusjon.  Dette indikerer en god institusjonsdekning i kommunen.    

3.1.6 Barn med barnevernstiltak.   

Denne registreringen viser antall barn i aldersgruppen 0-17 år som har mottatt hjelpetiltak eller 

omsorgstiltak.  Denne registreringen ligger noe høyt i Fauske kommune.  Dette kan indikere at det er 

relativt flere barn i Fauske som har behov for tiltak, men det kan også indikere at støtteapparatet 

fungerer godt og fanger opp de fleste barn med slike behov.   

3.1.7 Antall barn med lav fødselsvekt.   

Andel fødte med lav fødselsvekt (< 2500 gram) i prosent av alle barn med fødselsvekt  > 500 gram. 

Gjennomsnitt for siste 10-årsperiode.   

Denne registreringen indikerer at det fødes flere barn med lav fødselsvekt i Fauske kommune sett i 

forhold til fylkesgjennomsnittet.  Denne tendensen har vært stigende i forhold til lands- og 

fylkesgjennomsnittet  i de siste ti årene.   

3.1.8 Avfall.   

Produksjonen av avfall pr innbygger ligger noe høyere enn fylkesgjennomsnittet på Fauske.   
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4 Kommunens økonomi 
En oversikt over Fauske kommunes økonomi er gitt av SSB;   

Kommuneøkonomi 2009 

 

 

Kommunen Fylket Landet 
 

Frie inntekter per innb. Kroner 35 520 37 996 34 359 

Brutto utgifter fordelt på sektor. Prosent 

   Administrasjon 7,8 7,4 6,9 

Barnehage 8,9 9,4 11,6 

Grunnskole 21,7 21,1 21,2 

Pleie og omsorg 27,7 29,1 26,4 

Kommunehelse 4,9 4,7 3,7 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 6,5 3,6 2,7 

Netto lånegjeld per innb. Kroner 35 455 41 364 29 649 

Statlige rammeoverføringer som andel av brutto 

driftsinntekter. Prosent 25,1 29,4 19,2 

Salgs- og leieinntekter i kommunen i prosent av 

driftsinntektene 11,1 11,5 12,8 

 

Dette gir bare hovedtrekkene i kommunens økonomi sett i forhold til sammenlignbare tall for 

landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet.   

Vi ser av denne oversikten at Frie inntekter pr innbygger i Fauske ligger over landsgjennomsnittet 

men under fylkesgjennomsnittet.  Videre ser vi at netto lånegjeld pr innbygger ligger over 

landsgjennomsnittet men betydelig under fylkesgjennomsnittet.   

Største sektor etter brutto utgift er pleie- og omsorgsektoren.  Her ligger utgiftene i Fauske noe over 

landsgjennomsnittet men under fylkesgjennomsnittet.   

En annen stor sektor regnet etter brutto utgifter er grunnskolesektoren.  Her ligger utgiftene på 

samme nivå som i fylket og i landet for øvrig.   

En oversikt over  kommunenes netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er gitt i 

følgende tabell.  Både Fauske kommune og resten av kommunene i regionen viser en positiv utvikling 

i perioden 2002-2006.   
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2002 2003 2004 2005 2006
1804 Bodø -2,1 1,6 2,6 6,1 5,1

1837 Meløy 0,1 1,4 4,1 3 8,9

1838 Gildeskål -0,8 -1,7 3,8 -1,9 6,1

1839 Beiarn 3,4 3,5 5,9 4 9,8

1840 Saltdal 1 0,8 1,3 0,5 5,9

1841 Fauske -2,7 -1,8 -1,5 3,6 4,3

1842 Skjerstad (t.o.m. 2004) -0,6 4,6 -4,6 : :

1845 Sørfold 1,6 -6,6 -1,8 6,9 4,5

1848 Steigen -1,1 -0,1 -4,2 -2,4 2,8

1849 Hamarøy 0,4 2,9 4,4 3,7 3,7

1850 Tysfjord -6,1 0,3 1,3 0,5 5,9

Snitt Saltenkommuner -0,6 0,4 1,0 2,2 5,2

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Kommuner i Salten 2002-2006
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5 Sysselsetting  
Sysselsetting er et godt mål på aktiviteten i en kommune.  Vi vil her bruke tallmateriale for Statistisk 

sentralbyrå SSB for å måle utviklingen av sysselsettingen i Salten generelt og i Fausk e spesielt.  SSB 

oppgir sysselsettingstall for aldersgruppen 16-74 år for perioden år 2000 – 2008.  Fra 2006 ble nedre 

aldersgrense senket til 15 år.   

Vi har valgt å beregne sysselsatte både etter bosted og arbeidssted.  Derved kan vi også gi et bilde av 

pendling innad i regionen.  

Sysselsatte er av SSB definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times 

varighet i referanseuken (uke 47), samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig 

fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l.  Personer som er inne til førstegangs militær- 

eller siviltjeneste regnes som sysselsatte.  Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver 

klassifiseres også som sysselsatte.   

5.1 Sysselsetting etter bostedskommune og arbeidsstedskommune.  

Utvikling i Salten år 2000 – 2009.   

5.1.1 Sysselsetting i Salten etter bosted.   

Figuren under viser relativ utvikling for sysselsetting etter arbeidstakers bostedskommune i 

kommunene i Salten år 2000 – 2009.  Her regnes sysselsettingen i år 2000 som utgangspunkt, og 

figuren viser relativ endring siden år 2000.  Det var ved utgangen av 2009 i alt 40.983 sysselsatte i 

Salten regnet etter bosted.   Sysselsettingen har vært jevnt økende i perioden med størst vekst i 

kommunene Bodø,  Meløy, Fauske og Beiarn.   
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Bodø kommune skiller seg ut med en relativt sterk vekst i sysselsetting gjennom hele perioden med 

unntak av år 2002 hvor veksten falt og var negativ dette året.  Den svakeste utviklingen finner vi i 

kommunene Tysfjord og Sørfold.   

Vi ser også at sysselsettingen i Saltenregionen – og i Fauske – har falt fra 2008-2009, og at veksten i 

sysselsetting har stagnert siden 2007.    

5.1.2 Sysselsetting i Salten etter arbeidssted.   

Hvis vi måler sysselsetting i Salten etter arbeidstakers arbeidssted, blir bildet noe annerledes:   
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Det var ved utgangen av år 2009 i alt 40.131 sysselsatte i Salten regnet etter arbeidssted – dvs 852 

færre enn beregnet etter bosted.  Det er derved 852 flere personer bosatte i Salten som finner sitt 

arbeid utenfor Salten.  Salten har derved en netto utpendling på 852 personer.   

Beregnet etter arbeidssted er utflatingen / nedgangen i antall sysselsatte i Salten regionen tydeligere 

enn regnet etter bosted.  Det betyr at relativt færre finner sitt arbeid i Saltenregionen og flere må 

pendle ut.   
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5.2 Pendling og dagligvarehandel i Salten   

5.2.1 Pendling 

Dersom vi sammenligner antall sysselsatte etter bosted med antall sysselsatte etter arbeidssted, får 

vi et bilde av netto pendling fra disse kommunene. Tall fra SSB viser hvor mange som pendler inn/ut 

av kommunene.    Dette kan være dagpendlere eller langtidspendlere.   

 

Ut fra data fra SSB 4 fra 2008 kan vi konstruere  følgende tabell:  

 

År:  2008
Sysselsatte 

personer bosatt i 

kommunen

Personer som 

pendler inn i 

kommunen

Personer som 

pendler ut av 

kommunen

Sysselsatte personer 

med arbeidssted i 

kommunen

1804 Bodø 25 463 3 150 2 079 26 534

1841 Fauske 4 760 555 1 427 3 888

1837 Meløy 3 379 304 468 3 215

1838 Gildeskål 982 129 330 781

1839 Beiarn 567 64 148 483

1840 Saltdal 2 427 237 489 2 175

1845 Sørfold 945 278 312 911

1848 Steigen 1 285 76 271 1 090

1849 Hamarøy 827 112 196 743

1850 Tysfjord 941 98 184 855

Sum Salten 41 576 5 003 5 904 40 675  
 

Vi har vist i kap 4.1.2.  at Salten  som helhet har en netto utpendling på 852 personer i 2009.   

Vi ser av denne tabellen at 555 personer bosatt i andre kommuner pendler inn i Fauske kommune, 

samtidig som 1.427 pendler ut av kommunen og arbeider i andre kommuner.  Vi vil anta at 

hovedstrømmen av pendlere til/fra Fauske går til/fra Bodø kommune og  industristedet Straumen i 

Sørfold kommune.   

Vi ser av den følgende figuren at både antall innpendlere og antall utpendlere til/fra Fauske  øker.  Vi 

antar at det meste av denne økningen skjer på strekningen Fauske – Bodø.   

                                                           
4 SSB Statistikk 03321, Pendlingsstrømmer 
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5.2.2 Dagligvarehandel i Salten og i Fauske kommune   

Dagligvarehandel i en region henger gjerne sammen med pendling.  Folk har en tendens til å handle 

der de har sin jobbtilknytning.   

Følgende tabell viser omsetning av dagligvarer fordelt på kommuner i Saltenregionen sammenlignet 

med gjennomsnittlig omsetning for landet som helhet  og Saltenregionen.  Tallene er eksklusiv 

omsetning av motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.   

År 2009 Omsetning kr/innb.  

Gjennomsnitt landet 70 542

Gjennomsnitt Salten 67 771

1804 Bodø 77 814

1841 Fauske 76 876

1837 Meløy 57 597

1840 Saltdal 51 923

1849 Hamarøy 50 893

1838 Gildeskål 35 304

1848 Steigen 32 436

1850 Tysfjord 31 717

1839 Beiarn 29 510

1845 Sørfold 16 785  
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Tabellen viser at dagligvarehandelen i  Salten ligger under landsgjennomsnittet.    I Salten preges 

dagligvarehandelen av Bodø og Fauske.  Disse to er de eneste kommunene som ligger over 

gjennomsnitte og vi kan derved si at det er en positiv handelslekkasje til disse to kommunene.   

Den forholdsvis høye omsetningen på Fauske indikerer en betydelig positiv handelslekkasje fra 

nabokommunene – spesielt fra Sørfold, Steigen og dels Tysfjord (det antas at nordsiden av Tysfjord / 

Kjøpsvik har en handelslekkasje mot Narvik).  Dette indikerer også at handelsstrømmene går 

nordover i forhold til Fauske.   

Totalt omsettes det dagligvarer for ca 5,3 MRD kr i året i Saltenkommunene.  Av dette omsettes ca 

3,6 MRD kr i Bodø.  I Fauske omsettes det dagligvarer for ca 728 mill kr (2009).  Målt i % omsettes 

derved ca 81% av dagligvarene i Saltenregionen i Fauske og i Bodø.   

Det er en klar trend på landsbasis at dagligvarehandel øker i regionsentra og i store kjøpesenter.   
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5.3 Sysselsetting i Fauske kommune etter arbeidstakers bosted og 

sektor.  År 2000 – 2008.   

Følgende figur viser utvikling i sysselsetting etter bosted og sektor i Fauske kommune i årene 2000 – 

2008:   
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01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske

 

I alt var det  4.760 sysselsatte etter bosted i Fauske kommune ved utgangen av år 2008.  Antall 

sysselsatte i Fauske  kommune økte i perioden 2000 – 2008 med 310 sysselsatte, noe som utgjør 7% 

av de sysselsatte i år 2000.   

De største sektorene i Fauske kommune er;   

 Helse og sosialtjenester som i 2008 hadde 1.032 sysselsatte.   

 Varehandel, hotell og restaurantdrift som i 2008 hadde 866 sysselsatte 

 

Den største økningen finner vi i sektorene;   

 Helse- og sosialtjenester økte med 135 sysselsatte 

 Varehandel, hotell og restaurantdrift økte med 57 sysselsatte 

 Undervisning økte med 52 sysselsatte  

 

Den største nedgangen  finner vi i sektorene:   

 Transport og kommunikasjon ble redusert med 51 sysselsatte 

  Finansiell tjenesteyting ble redusert med 25 sysselsatte 

 Kraft og vannforsyning ble redusert med 13 sysselsatte.  
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5.4 Sysselsetting i Fauske kommune etter arbeidstakers arbeidssted og 

sektor.  År 2000 – 2008.   

Følgende figur viser utvikling i sysselsetting etter arbeidssted og sektor i Fauske kommune i årene 

2ooo – 2008:   
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Totalt var 3.888 personer sysselsatte etter arbeidssted i Fauske kommune ved utgangen av år 2008.  

Antall sysselsatte i Fauske  kommune etter arbeidssted  økte i perioden 2000 – 2008 med 208 

sysselsatte, noe som utgjør 5,7% av de sysselsatte etter arbeidssted i år 2000.   

De største sektorene i Fauske kommune er;   

 Helse og sosialtjenester som i 2008 hadde 900 sysselsatte.   

 Varehandel, hotell og restaurantdrift som i 2008 hadde 732 sysselsatte.   

 

Den største økningen finner vi i sektorene;   

 Helse- og sosialtjenester økte med 85 sysselsatte 

 Offentlig administrasjon, forsvar  mv økte med 64 sysselsatte  

 Transport og kommunikasjon økte med 41 sysselsatte 

 Undervisning økte med 36 sysselsatte  

 

Den største nedgangen  finner vi i sektorene:   

 Bygge- og anleggsvirksomhet ble redusert med 42 sysselsatte 

 Finansiell tjenesteyting ble redusert med 23 sysselsatte 

 Forretningsmessig tjenesteyting ble redusert med 17 sysselsatte.    
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6 Den samiske dimensjonen i Fauske 

6.1 Reindriftsnæringa.   

Sektorplan Landbruk i Fauske kommune er oppdatert og gir et godt bilde av reindriften i området.  

Mer fakta om næringen finnes på  www.reindrift.no.   

6.1.1 Reinbeitedistrikt 

Reindrifta i Nordland fylke omfatter 12 

reinbeitedistrikt.  Reindrifta i Fauske 

kommune omfatter 2 av disse 

reinbeitedistriktene;   

 25 Balvatn Reinbeitedistrikt.   

 26 Duokta reinbeitedistrikt 

Til hvert av disse distriktene er det 

oppnevnt et distriktsstyre.   

Det er en egen distriktsplan for hvert av 

distriktene 25 Balvatn og 26 Duokta.  

Disse planene er tilgjengelige ved 

reindriftsadministrasjonen.   

6.1.2 Driftsenheter i Fauske 

kommune 

I Fauske kommune er det 5 driftsenheter;   

 2 driftsenheter i Sulis 

 2 driftsenheter i Valnesfjord 

 1 driftsenhet i Fauske 

Det beregnes 1,58 årsverk pr driftsenhet (siidaenhet).  Dette tilsvarer at reindrifta i Fauske gir ca 8 

årsverk samlet i direkte sysselsetting.  I tillegg kommer familiemedlemmer.   

6.1.3 Holtan reinslakteri.  Holtan Rein DA 

Reinslakteriet på Holtan er ett av 4 reinslakterier i Nordland fylke.  De øvrige slakteriene som slakter 

bl.a. rein er;   

 Utskarpen (Rødlielv) Reinslakteri 

 Helgeland Samvirkeslakteri i Brønnøysund 

 Kåringen reinslakteri i Lødingen.   

Slakteriet på Holtan ble påbegynt i 1992.  Holtan Rein DA ble etablert i 2005.   

http://www.reindrift.no/
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Holtan Rein slakter både for lokale driftsenheter og tar i tillegg leieslakting for nabodistriktene.   

Holtan Reinslakteri har egen gjerdeanlegg for oppsamling av rein før slakting.   

I slaktesesongen gir slakteriet arbeid for 8 personer 

Slakteriet produserer ca 45-65 tonn kjøtt i året.   

6.1.4 Arealer 

Begge reinbeitedistrikt har beiterettigheter i Sverige.  Dette er en gjensidig ordning slik at svenske 

driftsenheter kan utnytte beitemuligheter i Norge.   

Reindrift er en arealkrevende næring.  Begrensende faktorer for driftsenhetene i Fauske er 

vinterbeiter og trekkveier.   

Vinterbeiter finnes høyt til fjells der det er lite snødekke.  Vinterbeitet er magert noe som sprer 

reinen over store områder.   

Trekkveier og vinterbeiter er sårbare i forhold til jernbane- og veibygging.  Det er gjort avbørtende 

tiltak i form av overganger og inngjerding.  Inngjerding er det mest effektive tiltaket i forhold til 

påkjørsel.   

6.1.5 Rovvilt 

Rovvilt (ørn, jerv og gaupe) er vanskelig i forhold til reindrift fordi; 

 Rovviltet tar dyr – spesielt kalver 

 Rovviltet stresser dyrene og presser de ut av beiteområdene 

Det er et vedvarende rovviltpress fra Sverige.  Ulv og bjørn representerer ikke noe stort problem i 

området.   

Bodøhalvøya skal være et rovviltfritt område 

6.1.6 Samiske kulturuttrykk i Fauske  

Reindriftsnæringa regnes som det bærende elementet i den samiske kulturen.  Reindrifta i Fauske er 

bl.a. en lulesamisk reindrift, og den eneste gjenlevende lulesamiske reindrifta i Nordland.  

Karesuando-kulturen er representert i Sulis.   

Reineierne i Fauske er engasjert i “den kulturelle skolesekken” gjennom prosjektet “Samisk Veiviser”.   

Det samiske elementet er også sterkt i forhold til Mons-Petterfestivalen i Sulis.   

De fleste familiene i Fauske driver med samisk håndverk duoiddje.   
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6.2 Urfolksdimensjonen.   

Den samiske befolkningen er den eneste folkegruppe med anerkjent urfolkstatus innen EØS-
området.   I Fauske som i resten av Nordland strekker den samiske dimensjonen seg langt inn i 
Sverige.   

For den Lulesamiske befolkningen er det etablert et nasjonalt senter på Drag i Tysfjord kommune.   
Ved Árran er det fokusert på kunnskapsutvikling innen;   

o Språk,  

o Kultur 

o Forskning 

o Innovasjon 

Samiske miljø i det lulesamiske området – som i andre samiske miljø -  har et stort behov for et høgre 
utdanningsnivå som kan bidra med høyt kvalifisert fagpersonell til ulike sektorer i samfunnslivet og i 
næringslivet.  Språk og språkforståelse er kjernepunktet i denne  kunnskapsutviklingen.   

Kunnskaps- og kompetanseutvikling har to viktige siktemål;  det ytre og det indre perspektiv.   

o Det ytre perspektiv omfatter her bl.a. utredningskompetanse, samisk kulturkunnskap 
og annen kompetanse rettet mot ”overlokale interesser”.   

o Det indre perspektiv er kunnskaps- og kompetanseutvikling eksplisitt rettet mot 
samisk verdigrunnlag, behov og utfordringer.   

I et verdiskapingsperspektiv vil fokuseringen av kunnskapsutvikling i et ytre og indre perspektiv,  
institusjonsbygging og kulturutvikling gi verdiskaping i hele samfunnet både lokalt og regionalt.  To 
folk med en felles framtid kan gi en meget sterk verdiskapingseffekt i et samarbeid med felles 
utviklingsprogrammer og prosjekter.    
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7 Samferdsel  

7.1 Regionalt perspektiv.   

Se:  http://www.bodo.no/wips/1746810366/ 

 

 
 
Korte avstander og gode kommunikasjoner gjør Saltenregionen til et spennende område – også 
utenfor aksen Bodø-Fauske.   

Fauske er et handels- og transport-knutepunkt i indre Salten som gir et godt utgangspunkt for 
pendling både til Bodø (40 min med lokaltog), Rognan (Saltdal kommune) eller Straumen (Sørfold 
kommune).   

Kommunesenteret Rognan har ca 2.500 innbyggere. Stedet har et rikt kulturliv, egen videregående 
skole og et næringsliv med flere toneangivende industribedrifter. Fra Rognan kan man pendle til 
Fauske (30 min med bil), Bodø (1 t med tog) eller Reitan (1 t med bil). 

Straumen er kommunesenter i Sørfold, hvor Elkem Salten er en toneangivende industribedrift. Fra 
Straumen bruker du 15 min til Fauske, 50 min til Reitan og 1 t 20 min til Bodø sentrum.   

I Bodø finner du mindre bygder sør for Saltstraumen som Skjerstad og Misvær, hvor du kan bo 
landlig. Lengre sør langs kysten finnes Inndyr (Gildeskål) og Ørnes-/Glomfjordområdet i Meløy.   

Inndyr ligger ca 1,5 t fra Reitan og Bodø, har 900 innbyggere og er et senter for havbruk, fiskeri og 
utdanning.   

http://www.bodo.no/wips/1746810366/
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Meløy har rundt 6.600 innbyggere, hvorav halvparten bor i Ørnes/Glomfjord, ca 2 t fra Bodø/Reitan. 
Industrimiljøet i Glomfjord er i sterk vekst med spennende muligheter bl.a. innenfor solcelle-
industrien.   

7.1.1 Vegpakke Salten 

Vegpakke Salten omfatter flere utbedringer på Rv80 mellom Fauske og Bodø og bygging av ny Rv17 
over Tverrlandet.   

Det vises til:  http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/vegpakkesalten/Fakta 

 

 

 

Vegpakken er delt i to faser 

 Fase I ble vedtatt i Stortinget i juni 2007 

 Rv. 17 Tverlandet-Godøystraumen ble bygd 2007 - 2009 

Rv. 80 Mjøneskleiva ble bygd 2009 

Rv. 80 Røvik-Strømsnes bygges 2008 - 2011 

Rv. 80 gang/sykkelveg Stranda - Klungset bygges 2011  

 Rv. 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua) er en forsert del av fase II. 

Prosjektet kan bygges 2011-2013 forutsatt politisk tilslutning.  

 Fase II  

Etter planen skal prosjektene behandles av Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og til 

slutt Stortinget med endelig vedtak 2011/2012. Nå lages det reguleringsplaner for 

de prioriterte strekningene. Tidligste byggestart er 2012.  

 

Med en gjennomført fase 1 vil man oppnå bl.a.:   

 En trafikkmessig sikrere veg mellom Fauske og Bodø 

 Kortere kjøretid (45 min) fra Fauske sentrum til Bodø sentrum (Snippen).  Kjøretiden Fauske –
Bodø innkortes med ca 15 min i forhold til situasjonen før Vegpakke Salten.   

 Bedret fremkommelighet mellom regioner.   

 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/vegpakkesalten/Fakta
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7.2 Fauske som transportknutepunkt.   

 

 
 

Fauske har i lang tid fungert som et viktig trafikk-knutepunkt både for Nordland og for Nord-Norge.  
Fauske Stasjon er et viktig utgangspunkt for Nord-Norgebussen som er Norges lengste 
sammenhengende bussrute mellom Bodø/Fauske og Kirkenes.   

7.3 Togtrafikk 

7.3.1 Saltenpendelen 

Saltenpendelen (Agendatoget)  er et lokaltogtilbud på strekningen Bodø – Fauske – Rognan, med 
stopp også på Mørkved (ved Høgskolen i Bodø / Politihøgskolen /Bodø vgs) og i Valnesfjord.  Dette 
tilbudet ble etablert i januar 2001 og har i løpet av de 10 første årene fraktet rundt 1 mill passasjerer 
eller i snitt ca 100.00 passasjerer pr år.  Trafikken er økende, og oppsummeres i Avisa Nordland 7. 
januar 2011 som ”En historisk togsuksess”.   

Sammen med øvrige togtilbud gir Saltenpendelen pr i dag 10 daglige avganger på strekningen Fauske 
– Bodø og 8 daglige avganger på strekningen Bodø – Fauske.  Avhengig av antatt stopp kjøres denne 
strekningen på 37-47 minutter.   

 Det arbeides med å etablere stopp både på Tverlandet og på Reitan.   

7.3.2 Passasjertall, Fauske stasjon.   

Vi har i sammenheng med utarbeidelse av denne planen innhentet tallmateriale fra NSB der vi 
sammenligner passasjertall fro noen utvalgte stasjoner på Nordlandsbanen:   

Stasjon: Passasjerer.  Antall på- og avstigninger (2009): 

Bodø 210.000 

Fauske  118.000 

Mo i Rana 118.000 
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Dette materialet indikerer betydningen av Fauske som trafikknutepunkt.  Selv om Bodø har ca 5 
ganger så høyt innbyggertall som Fauske, har Fauske stasjon mer enn halvparten så mange 
passasjerer.  Rana er også en betydelig større kommune enn Fauske, men har ikke flere 
togpassasjerer enn Fauske.   

Den viktigste konkurrenten til tog fra disse stasjonene er sannsynligvis fly.   

7.4 Busstransport 

Vi har fått tilsendt statistikk for 2009 fra SB Nordlandsbuss fra Nordland fylkeskommune.  Vi gjengir 
her kun passasjertall for 2008 og 2009 for langrutene 

Rutenavn: Passasjerer pr desember 

 2008 2009 

Bodø-Narvik: 29.524 25.336 

Bodø-Junkerdal: 25.078 23.230 

Bodø-Hamarøy 15.848 14.761 

Bodø-Fauske 32.975 28.942 

Bodø-Beiarn 19.363 16.624 

Silverexpressen 2.562 2.534 

 

Alle disse rutene – unntatt Bodø-Beiarn – går via Fauske.   

Vi ser av denne oversikten at ruten Bodø-Fauske er ruten med størst passasjerantall.  Vi ser også at 
det er en gjennomgående nedgang i antall busspassasjerer fra 2008 – 2009.   

 

 

 

 


