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Sammendrag
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny barnehage på deler av eksisterende idrettsplass,
samt regulere inn resterende deler av idrettsplassen. Videre legger planarbeidet til rette for å kunne
etablere boliger på eksisterende barnehagetomt i tillegg til mulighetene for å kunne utvikle tomta til
offentlig eller privat tjenesteyting.
Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning, derfor er temaene barn og unges interesser samt
friluftsliv konsekvensutredet. Øvrige temaer som er relevante for planarbeidet er gjort rede for i
planbeskrivelsen.
Ingen av de temaene som er konsekvensutredet innebærer store negative konsekvenser for de
aktuelle temaene. Forslag til avbøtende tiltak (oppgradering av idrettsplassen) er innarbeidet i
bestemmelsene.
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten
grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn.
Planforslaget legger til rette for økt barnehagekapasitet og befolkningsøkning på Straumen.
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Bakgrunn
Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny barnehage på deler av eksisterende idrettsplass,
samt regulere inn resterende deler av idrettsplassen. Videre legger planarbeidet til rette for å kunne
etablere boliger på eksisterende barnehagetomt i tillegg til mulighetene for å kunne utvikle tomta til
offentlig eller privat tjenesteyting.

Forslagstiller, plankonsulent
Forslagsstiller:
Sørfold kommune
Rådhuset
8226 Straumen
Plankonsulent:
Norconsult AS
Postboks 234
8001 Bodø

Eierforhold
Planområdet er på ca. 57,5 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene med gnr. 53 bnr. 9, 41,
54, 55, 71, 146, 220, 221 og 222.

Tidligere vedtak i saken
Det er vurdert flere lokaliseringsalternativer for ny barnehage på Straumen. Alternativene var 1)
Straumen stadion eller 2) Stormyra. Kommunestyret vedtok den 28. sep. 2018 i sak 70/18 at det skal
utarbeides reguleringsplan for ny barnehage på Straumen stadion. Det ble gjennomført en ekstra
høringsrunde blant lag- og foreninger høsten 2018. Kommunestyret stadfestet tomtevedtaket den 18.
desember 2018 i sak 95/18 og vedtok at det skal utarbeides reguleringsplan for ny barnehage på
Straumen stadion.

Krav om konsekvensutredninger
Planarbeidet er vurdert iht. gjeldende forskrift om konsekvensutredninger og kommunen konkluderer
med at planforslaget utløser krav om konsekvensutredning (KU).
Planarbeidet innebærer omregulering av området som i dag er regulert til offentlig bebyggelse
(eksisterende barnehagetomt) til kombinert formål bolig/tjenesteyting. Dette omfattes av forskriftens §
6 (planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram) bokstav b, vedlegg I, pkt. 30
(utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I).
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Der det ikke er gitt oppfangingskriterier skal utvidelsen eller endringen vurderes etter forskriftens
kapittel 3. Utvidelsen er derfor vurdert opp mot kriteriene som fremgår av forskriftens § 10 for å
avgjøre om planforslaget kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Egenskaper ved
endringen i seg selv (jf. bokstav a – d) vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.
Når det gjelder lokalisering og påvirkning på omgivelsene vurderes utvidelsen heller ikke å omfattes
av bokstav a – h i forskriftens § 10 tredje ledd. Sørlige del av området som tenkes omregulert omfatter
barnehagens uteareal og er kategorisert som «registrert friluftsområde». Det iverksettes avbøtende
tiltak.
Med utgangspunkt i ovenstående vurderes omtalt utvidelse ikke å få vesentlige virkninger for miljø
eller samfunn.
Videre omfattes planarbeidet av forskriftens § 8 bokstav a, vedlegg II. Planer som omfattes av § 8 skal
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, men skal ikke ha
planprogram. Planlagt tiltak faller inn under følgende punkter i vedlegg II:
o
o

Pkt. 1 bokstav d, i.: «Avskoging med sikte på omlegging til annen bruk».
Pkt. 11 bokstav j: «… bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige
formål».

Ift. dette er planforslaget vurdert opp mot kriteriene som fremgår av forskriftens § 10. Egenskaper ved
planforslaget i seg selv (jf. bokstav a – d) vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn. Når det gjelder lokalisering og påvirkning på omgivelsene vurderes planforslaget å omfattes
av bokstav b) «… og områder som er særlig viktige for friluftsliv».
På bakgrunn av de vurderinger som er gjort (jf. gjennomgang ovenfor) er temaene barn og unges
interesser samt friluftsliv konsekvensutredet. Øvrige tema (jf. forskriftens § 21) er gjort rede for i
planbeskrivelsen.
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Planprosess
Medvirkningsprosess
Varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Saltenposten 02.02.19 og sendt ut til berørte parter
(både private og offentlige) i brev datert 31.01.2019. Høringsfristen ble satt 04.03.2019.

Møter og andre deltakere
Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt den 18.10.2018.

Innspill til planen

Person/etat

Dato

Innspill

Sametinget

06.02.2019 Etter vurdering av beliggenhet,
omfang og annet kan Sametinget
ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt
med automatisk freda, samiske
kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader
til tiltaket.
Skulle det likevel under arbeid i
marken oppdages gjenstander
eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet i området, må
arbeidet stanses og melding
sendes Sametinget og
fylkeskommunen omgående.
Sametinget forutsetter at dette
pålegg formidles videre til dem
som skal utføre arbeidet i
marken.

Bane Nor

27.02.2019 Varslet planområde ligger langt
unna jernbanen. Bane Nor kan
derfor ikke se at planen vil
medføre konsekvenser for
jernbaneinteressene. Bane NOR
har derfor ingen merknader til
varsel om planoppstart.

Kommentarer

Aktsomhets- og meldeplikten er
innarbeidet i bestemmelsene.

-
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Direktoratet for
26.02.2019 DMF kan ikke se at det foreslåtte mineralforvaltning
planområdet kommer i konflikt
(DMF)
med registrerte forekomster av
mineralske ressurser eller
masseuttak. DMF har derfor
ingen merknader til varslet om
oppstart.
Nordland
fylkeskommune
(NFK)

04.03.2019 Forholdet til regionale interesser
NFK ber om at det tas hensyn til Ivaretatt.
mål for arealpolitikken, jf.
gjeldende fylkesplan for
Nordland, og viser spesielt til kap.
8.2 (By- og tettstedsutvikling) og
8.3 (Naturressurser, kulturminner
og landskap).
Reguleringen berører både
Ivaretatt, jf. kap. 6.
«Skoleidrettsplassen med
skilekområde og turløype»,
registrert som svært viktig
nærturterreng, og «Område
mellom Straumen barnehage –
Granveien», registrert som
nærturterreng gjennom
kartleggingen av
friluftslivsområder. Det er viktig at
det tas hensyn til nære
friluftslivsområder i
planleggingen, og forholdet til de
registrerte områdene må derfor
belyses i
konsekvensutredningen.
Så vidt NFK kan se, berører
planområdet også både
nærmiljøanlegg og ordinære
anlegg finansiert gjennom
spillemiddeltilskudd. Det kan
foreligge krav til drift av, og
disposisjon over anleggene som
vil bli berørt av reguleringen.
Brudd på slike krav kan føre til at
kommunen må tilbakebetale
tilskuddsmidler.
NFK gjør oppmerksom på at
planleggingen kan være i strid
med regionale interesser knyttet
til barn og unges interesser og

Grusbanen ble anlagt i 1977.
Banen har opprinnelig fått
tippemidler, sist i 1984.
Kulturkontoret bekrefter at dette
ikke skaper problemer for en
evt. omregulering.

Dagens bruk av området er
svært redusert i forhold til hva
den var for 20 år siden da den
ble brukt mye både på dagtid og
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friluftsliv. Det er svært viktig at
det opprettholdes eller utvikles
gode friområder og
friluftslivsområder i nærheten av
skole og barnehage. NFK minner
også om at omdisponering av
arealer som gjennom plan er
avsatt til fellesareal eller
friområde, og er i bruk til eller
egnet for lek, gir krav om
fullverdig erstatningsareal, jf.
rikspolitiske retningslinjer for å
styrke barn og unges interesser i
planleggingen, punkt 5.d.

kveldstid. I 2012 ble banen
rustet opp, men det har ikke ført
til økt bruk. Etter at fotballbingen
ble etablert tett ved skolen er
det i hovedsak der det spilles
fotball på kveldstid utenom den
organiserte fotballen på
Lakselva og i Sørfoldhallen
samt noe sporadisk på Myre
stadion. Det vises for øvrig til
kap 6. om
konsekvensutredninger.

Kulturminnefaglig
Så langt NFK kjenner til, er
planene ikke i konflikt med
verneverdige kulturminner. NFK
har foreløpig ingen merknader til
planarbeidet og vil gi endelig
uttalelse når planforslag
foreligger.
Planfaglig
NFK minner om at kommunen
har et særlig ansvar for å legge til
rette for aktiv deltakelse fra
grupper som krever spesiell
tilrettelegging, herunder barn og
unge. Reguleringen berører
denne gruppen i stor grad, og
NFK mener derfor det bør legges
til rette for gode, reelle
medvirkningsprosesser for barn
og unge.

Det har vært lagt vekt på å sikre
god medvirkning. I prosess med
å velge ny tomt for barnehage
ble det utført høringsrunde der
bl.a. skolen, lag og foreninger,
kommunens friluftsansvarlige
m.fl. fikk komme med innspill
vedrørende valg av tomt.
Barnas representant har også
vært involvert i planarbeidet.
Berørte interesser har i tillegg
fått varsel ifb. oppstart av
planarbeidet.

Tas til følge. Evt. avvik blir gjort
I tillegg til Fylkesplan for
rede for i kap. 5 og 7.
Nordland ber NFK om at
følgende planer eller
retningslinjer legges til grunn for
planarbeidet:
- Regional plan –
Klimautfordringene i
Nordland.
- Statlige planretningslinjer
for klima- og
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-

-

energiplanlegging og
klimatilpasning
Statlige planretningslinjer
for samordnet bolig-,
areal- og
transportplanlegging
Rikspolitiske
retningslinjer for å styrke
barn og unges interesser
i planleggingen

NFK er opptatt av at planarbeidet
skal legge til grunn tilgjengelig og
beslutningsrelevant kunnskap. I
den grad det er mangler i
kunnskapsgrunnlaget, bør
kommunen så langt som mulig
søke å innhente relevant
kunnskap.

I forbindelse med utarbeiding av
KU rapporten er det innhentet
informasjon og gjort befaring
som supplement til foreliggende
datagrunnlag. For øvrig er det
tilgjengelig data/kunnskap lagt til
grunn.

NFK har i samarbeid med
Tas til følge.
regionale friluftsråd utarbeidet en
friluftskartlegging og ber om at
dette kunnskapsgrunnlaget
legges til grunn for
konsekvensutredningen av
temaene friluftsliv og landskap.
NFK ber Sørfold kommune hente
inn og ta hensyn til informasjon
om risiko- og påvirkningsanalyse
for vannforekomster som kan bli
berørt av planleggingen.

Det foreligger ikke slik
informasjon for
vannforekomsten (bekken) sør
for grusbanen som blir berørt av
planarbeidet. Det er dialog med
NVE ifb. tiltak som berører
denne.

Dersom noen av temaene som er
opplistet i § 21 vurderes å ikke
være beslutningsrelevante, kan
disse utelates fra utredningen. Da
skal begrunnelsen for dette
fremgå av planprogrammet. NFK
ser at alle tema i listen ikke er
omtalt eller vurdert i forslaget til
planprogram og ber om at
temaene inkluderes i
planprogrammet, eller at
kommunen sannsynliggjør at
disse ikke er

Planarbeidet omfattes av
forskriftens § 8 hvor det ikke er
krav om planprogram. I
utsendingsbrevet ifb. varsel om
planoppstart er de temaene som
vil bli berørt av planarbeidet,
med utgangspunkt i dagens
status og bruk, samt gjeldende
arealformål, vurdert særskilt.
Videre fremgår det av
varslingsbrevet at øvrige tema i
forskriftens § 21 og berørte
temaer som foreslås ikke
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beslutningsrelevante for
arealplanen.

konsekvensutredet blir gjort
rede for i planbeskrivelsen.

NFK viser til Norsk
Tas til orientering.
klimaservicesenter som har
utarbeidet en klimaprofil for
Nordland. Det vises også til
klimahjelperen, klimatilpasning.no
og NVEs nettsider når det gjelder
klimahensyn.
Nordland fylkeskommune ber om
at metodikken som legges til
grunn for konsekvensutredningen
beskrives mer inngående. Dette
for å sikre forståelse,
gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet i planleggingen.

Som det fremgår av
utsendingsbrevet vil
konsekvensutredningen bli
utført etter metodikken i
håndbok V712.

På generelt grunnlag vil NFK
Tas til følge.
bemerke at det bør tas hensyn til:
- Klimaendringer
- Tilgjengelighet for alle
- Estetiske forhold
- Naturmangfoldloven
- Vannforskriften
Statens
vegvesen (SVV)

26.02.2019 Planområdet ligger sør for
Straumen skole med atkomst fra
Idrettsveien som er kommunal
veg. Det er viktig at det
tilrettelegges med gang/sykkelveg eller fortau for myke
trafikanter langs Idrettsveien og
helt inn til målpunktene i
planområdet.
Kjøreatkomst og parkering inne i
planområdet bør planlegges ut
fra premissene til de myke
trafikantene og hvor disse skal
ferdes. Separering av
gangarealer, kjørearealer,
parkeringsområder, samt av- og
påstigningssoner for levering av
barna, er viktige prinsipper som
bør følges ved utarbeiding av
planen.

Tas til følge.

Tas til følge, jf. kap. 5.7 og 7.6.
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Barnehagen og idrettsbanen blir
samlokalisert med skolen.
Planområdet kunne derfor vært
utvidet til også å omfatte
skoleområdet som ikke har
separerte trafikkområder.
Kommunen kunne da få en
planmessig oppstramming og
separering av trafikantgruppene
på skoleområdet.

Norges
vassdrags- og
energidirektorat
(NVE)

11.02.2019 Plan- og bygningsloven og
byggteknisk forskrift (TEK17)
setter tydelige krav til sikkerhet
mot flom, erosjon og skred ved
planlegging og utbygging. På
reguleringsplannivå vil det ofte
være behov for en detaljert
fagkyndig utredning av faren.
Hensyn til klimaendringer skal
også vurderes.

Atkomstvei som deles med
skolen har separate
trafikkområder for myke/harde
trafikanter. Skoleområdet er en
egen sak.

Det går en omlagt bekk sør for
grusbanen som ligger i
planområdet, men det er ikke
registrert aktsomhetsområde for
flom i tilknytning til denne. Det
er for øvrig ikke registrert
aktsomhetsområde for skred i
planområdet. Ca. 50 m vest for
planområdet ligger det et lite
vann hvor det er registrert
aktsomhetsområde for flom. Det
er ca. 20 meters høyde ned til
denne innsjøen.

Tiltak som kan medføre skader
Det planlegges ikke tiltak som
eller ulemper for allmenne
utløser konsesjonsplikt etter
interesser, kan utløse
vannressursloven.
konsesjonsplikt etter
vannressursloven. Hvis det er
behov for at NVE gjør en
konsesjonspliktvurdering av
vassdragstiltak i planen, ber NVE
om at dette kommer klart frem av
oversendelsesbrev.
Planen må ta hensyn til anlegg
som er planlagt eller har
konsesjon etter energi- og
vassdragslovgivningen. Hvis
planen kommer i berøring med
energiinteresser, bør berørte
energiselskap involveres tidlig.

Det går en høyspentlinje i
planområdet, sørvest for
grusbanen. Denne er regulert
inn med hensynssone
(faresone) og med bestemmelse
om at byggeforbudet faller bort
dersom linjen legges i bakken.
ISE Nett kjenner til at det
planlegges barnehage i området
og har bemerket at de er villig til
å rive linjen dersom fordelene
ved dette er større.
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NVE anbefaler at det brukes
tilgjengelige veileder og verktøy,
herunder div. karttjenester.

Tas til etterretning.

Dersom planen berører NVEs
saksområder, skal NVE ha
tilsendt planen ved offentlig
ettersyn.

Planforslaget innebærer delvis
legging av bekken som går sør
for grusbanen i rør. Bekken er
lagt om ifb. opparbeiding av
grusbanen og er «lagt i grøft» i
utsprengt fjell. Planforslaget
vurderes derfor å berøre NVEs
saksområder.

Plandokumentene må det gå
tydelig fram hvordan de ulike
interessene er vurdert og
innarbeidet i planen.

Tas til følge.

Alle relevante fagutredninger
innen NVEs saksområder må
være vedlagt.

Det er ikke gjort fagutredninger
innen NVEs saksområder ifb.
planarbeidet.

NVE vil prioritere å gi innspill og Tas til følge.
uttalelser til reguleringsplaner der
det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. NVE
ber derfor om at det skrives
tydelig i oversendelsesbrevet hva
en eventuelt ønsker konkret
bistand til i den enkelte saken.
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Planstatus og rammebetingelser

Overordnede planer
Kommuneplanens arealdel (2009 – 2021)
Mesteparten av planområdet er i gjeldende kommuneplan unntatt rettsvirkning fordi tidligere vedtatte
reguleringsplaner fortsatt skal gjelde. Et lite område mot sørvest (lysgrønt område i figur nedenfor) er
avsatt til LNF-A område (LNF-områder hvor spredt bygging ikke er tillatt) i gjeldende kommuneplan.

Figur 1: Gjeldende kommuneplan. Kilde: kommunekart.com. Bearbeidet av Norconsult.

Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet omfattes av reguleringsplan for Straumen I og II (med plan ID 1971001, vedtatt
21.12.1971) og reguleringsplan for Straumen 2 sør (med plan ID 1977001, vedtatt 14.04.1977). I disse
planene er planområdet regulert til friområde (grønn farge i figur nedenfor), friluftsområde (lys grønn
farge med skravur), kjørevei (mørk grå farge), gang- og sykkelvei (lys grå farge), offentlig bebyggelse
(rød farge) og boliger (gul farge).
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Figur 2: Gjeldende reguleringsplaner. Kilde: Kommunekart.com. Bearbeidet av Norconsult.

Tilgrensende planer
Planområdet grenser til reguleringsplan for Straumen I og II (med plan ID 1971001, vedtatt
21.12.1971) og reguleringsplan for Straumen 2 sør (med plan ID 1977001, vedtatt 14.04.1977).

Temaplaner
Det foreligger ingen temaplaner som er berørt av planforslaget.

Statlige og regionale planretningslinjer
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet
at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med
planforslaget er listet opp nedenfor:
•
•
•
•
•
•
•

Fylkesplan for Nordland 2013-2025
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013)
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012)
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)
Naturmangfoldloven (2012)
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008)
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995)
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Beskrivelse av planområdet – Eksisterende
forhold
Beliggenhet
Planområdet som er på ca. 57,5 daa ligger på Straumen i Sørfold, like sørvest for Straumen skole.

Figur 3: Planområdets beliggenhet (vist med blå ellipse). Kilde: kommunekart.com. Bearbeidet av Norconsult.

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Store deler av planområdet består i dag av en grusbane. Områder nordvest og sørvest for banen
består av et friluftsområde. Straumen barne- og ungdomsskole ligger i området nordøst for grusbanen.
Nordøst for grusbanen ligger dagens barnehage. Denne er omgitt av boligbebyggelse mot nordøst,
øst og sør.
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Figur 4: Grusbanen. Sett fra nordøst. Bilde tatt på befaring 27.05.2019. Norconsult.

Stedets karakter
Planområdet og tilstøtende områder har en landlig karakter.
Selve bebyggelsen er forholdsvis tettbygd, men er omgitt av store friluftsområder/grøntområder.
Barnehageområdet består av et typisk barnehagebygg/-anlegg som er ført opp i én etasje og har
tradisjonelt uttrykk. I tillegg er det etablert en midlertidig brakkerigg som huser én av avdelingene samt
to boder/vognhus. Det er også etablert ei «grillhytte» i tilknytning til barnehagen.
Skoleområdet består av et typisk skolebygg/-anlegg med store grunnflater, som er ført opp inntil 2
etasjer og kjeller.
Omkringliggende boligbebyggelse har saltak og et tradisjonelt uttrykk, og er for det meste ført opp i
inntil 1 1/2 etasje, evt. med sokkel.

Landskap
Terrenget i planområdet og tilstøtende områder er forholdsvis kupert. Selve grusbanen er flat. Fra
grusbanen skrår terrenget opp mot sør og øst. Mens videre vestover og nordover skrår terrenget ned.
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Planområdet har generelt gode solforhold, og utbyggingsområdet ligger skjermet for innsyn og ytre
støy.
Det går i dag en bekk gjennom søndre del av planområdet. Bekken er ikke naturlig, men konstruert for
å føre vannet rundt eksisterende grusbane. Bekken ligger dypt i terrenget, med en bratt skråning ned
til vannet på begge sider. Bekken vurderes som farlig for barn å leke rundt ettersom fallhøyden er godt
over 1 m. Ettersom bekken ikke er naturlig oppnår den ikke en særlig høy grad av estetikk.

Kulturminner og kulturell verdi
Det er ikke registrert kulturminner eller -miljø verken i planområdet eller i tilstøtende områder.

Naturverdier
Det er ikke registrert naturverdier i planområdet.

Rekreasjonsverdi/bruk
Det er registrert «svært viktig friluftsområde» (mørk rosa i figur nedenfor) og «registrert friluftsområde»
(lys rosa) på deler av planområdet

Figur 5: Registrering av friluftsliv. Mørk rosa: Svært viktig friluftsområde. Lys rosa: registrert friluftsområde.
Planområdets beliggenhet er vist med blå ellipser. Kartgrunnlag: miljøstatus.no.

Området som er betegnet som «svært viktig friluftsområde» er et nærturterreng med ski- og
lekeområde samt turløype. Ifølge registreringen brukes området til undervisning og fritid. Selve
grusbanen er beskrevet som skoleidrettsplass med løpebaner, ballspillflate og skøytebane. Langs
banens østside er det etablert et anlegg for frisbeegolf.
Området som er betegnet som «registrert friluftsområde» omfatter barnehagens uteareal. Ifølge
registreringen er bruksfrekvensen noe. Området vurderes ikke å ha verken opplevelseskvaliteter eller
symbolverdi og har ifølge registreringen dårlig egnethet.
Videre går det en del stier/tråkk sør for grusbanen.
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Landbruk
Det er ikke registrert jordbruksareal i planområdet eller tilstøtende områder. Det er imidlertid registrert
løvskog med høy og svært høy bonitet like vest/nordvest og delvis sør for grusbanen (mørk grønn i
figur nedenfor). Planområdet berører også et mindre område hvor det er registrert barskog –
impediment (lys grønn).

Figur 6: Skogbonitet. Lys grønn: skog, impediment. Mørk grønn: skog med høy og svært høy bonitet.
Planområdets beliggenhet er vist med blå ellipser. Kartgrunnlag: kilden.no. Bearbeidet av Norconsult.

Trafikale forhold
Planområdet har i dag atkomst fra Strømhaugveien og videre via Idrettsveien. Strømhaugveien har en
bredde på ca.5,3 m og har en fartsgrense på 40 km/t. Idrettsveien har en varierende bredde fra ca. 3
m (etter avkjørselen til parkeringsplassen ved grusbanen og videre sørover), ca. 5 m (første del av
Idrettsveien mot nord) og ca. 5,5 m (midtre del av veistrekningen). Idrettsveien har en fartsgrense på
30 km/t.
Det foreligger ingen ÅDT tall for verken Strømhaugveien eller Idrettsveien. Strømhaugveien munner ut
i fv. 539. Fylkesveien har ÅDT på ca. 365 (tall fra 2018) i gjeldende strekning.
Idrettsveien betjener kun skolen, barnehagen, idrettsplassen og noen få boliger. Veien er
stengt/sperret med betongklosser like etter avkjørselen til dagens parkeringsplass ved grusbanen.
Veien er derfor forholdsvis lite trafikkert. Det er imidlertid mye trafikk i tiden rundt skole/barnehagestart og skole-/barnehageslutt. Veien er smal og svært bratt samt har mange svinger.
Det er ikke registrert trafikkulykker verken i Strømhaugveien eller Idrettsveien.
Det er anlagt fortau/gang- og sykkelvei langs vestsiden av Strømhaugveien og videre langs nordsiden
av Idrettsveien frem til parkeringsplassen ved grusbanen.
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Parkering i tilknytning til skole er løst på egen tomt. Parkering ifb. levering og henting av barna i
barnehagen foregår i dag på parkeringsplass langs østsiden av Idrettsveien (sørvest for barnehagen)
og er ikke helt optimal med tanke på snuareal. Parkering ved grusbanen (på andre siden av
Idrettsveien) er benyttet av ansatte i barnehagen.
Nærmeste bussholdeplass ligger ved Straumen skole.

Barns interesser
Det er etablert en barnehage med tilhørende uteareal i nordøstre del av planområdet. Utearealet til
barnehagen er utstyrt med sandkasse og lekeapparater på et areal av gress.
Nordvest for barnehagen ligger Straumen skole. Skolegården er godt tilrettelagt for både lek og
opphold.
Grusbanen og tilstøtende områder mot vest, samt områder sør for planområdet er registrert som viktig
friluftsområde og brukes bl.a. av barnefamilier, barnehage og skole.

Sosial infrastruktur
Dagens barnehage på Straumen har 5 avdelinger med til sammen 90 plasser. Barnehagekapasiteten
er sprengt og eksisterende bygg har blitt for lite. Det er behov for å etablere en større og bedre
barnehage med bedre løsninger ifb. levering og henting av barn og med hensyn til myke trafikanter.

Universell tilgjengelighet
Området hvor barnehagen tenkes etablert er flatt. Atkomsten fra Idrettsveien til barnehagen og
idrettsplassen krever noe tilrettelegging for å tilfredsstille krav om universell utforming.

Teknisk infrastruktur
Området er tilrettelagt med eksisterende offentlige og private rør for vann, avløp og el. På østsiden
langs banen er det store vannrør som det må tas spesielt hensyn til.
Det er gjort kapasitetsmåling ifb. planlagt utbygging av den nye barnehagen. Målingen viser at det pr. i
dag ikke er tilstrekkelig slokkevann for det nye bygget, og det må gjøres tiltak for å tilfredsstille dette.
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Grunnforhold
Berggrunn i planområdet består for det meste av glimmergneiser til dels båndet med lag av
metasandstein. Berggrunn i nordøstre del består av planområdet består av amfibolitt, skifrig, stedvis
granatførende. Løsmassene består av randmorene.

Figur 7: Berggrunn. Grønn: glimmergneiser. Lakserosa: amfibolitt. Planområdets beliggenhet er vist med røde
ellipser. Kartgrunnlag: NGU.no, Bearbeidet av Norconsult.

Det er ikke registrert aktsomhetsområder for skred (herunder kvikkleire) i planområdet eller tilstøtende
områder.
En kjenner ikke til at planområdet er forurenset eller at det er potensiale for det.

Støy
Planområdet ligger så langt man kjenner til, verken innenfor rød eller gul støysone. Planområdet ligger
ikke nær en tungtrafikkert vei, industriområde eller flyplass.

Luftforurensning
Planområdet er så langt man kjenner til, ikke utsatt for luftforurensning utover akseptable
grenseverdier.
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Beskrivelse av planforslaget
Analyser og utredninger
Det er gjort en grunnundersøkelse ifb. planlagt utbygging av ny barnehage (søndre del av grusbanen).
Nedenfor gjengis sammendrag av rapporten.
Det vises til kap. 6 når det gjelder konsekvensutredning av temaene barn og unges interesser samt
friluftsliv.

Grunnforhold
Totalsonderingene viser at det øvre gruslaget på banen har en tykkelse på ca. 0.5 meter. Under
gruslaget består massene av silt og sand med økende fasthet i dybden. Berg er påtruffet fra 1.55 til 10
meter under terreng. Dybden til berg er kortest i nord og nordvest og blir gradvis dypere mot sørøst i
borpunkt 1 (jf. figur nedenfor). Løsmassene er fast lagret ved borpunkt 4 mot nordøst. I borpunkt 1 mot
sørvest betegnes massene som løst lagret de øverste 4 meterne, og middels fast lagret fra 5 til 10
meter under terreng. Borpunkt 2, 3 og 5 har mindre enn 5 meter med løsmasser over berg med
varierende fasthet.

Figur 8: Borplan (utarbeidet av Norconsult). kartgrunnlag: kommunekart.com, Bearbeidet av Norconsult.
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Resultater fra undersøkelsene
Resultatene viser at innsamlede prøver fra borpunkt 1 og 3 inneholder siltig sand med vanninnhold
mellom 15 og 23%. Dette indikerer at massene varierer fra lite til middels kompressible. Prøvene er
klassifisert som T4 meget telefarlige. Det betyr at bygningen må frostsikres.
Massene fra 1 til 2 meter under terreng ved borpunkt 3 har et organisk innhold på 1,1%. Noe setninger
må påregnes ved direktefundamentering, størrelsene vil bli anslått ifb. byggesøknaden. Ved
uakseptabel størrelse på setningene kan fundamentbredden tilpasses, alternativt kan det prosjekteres
en forbelasting. Det er tatt inn i bestemmelsene at fundamenteringsforholdene samt evt. avbøtende
tiltak skal dokumenteres før utbygging.
Når det gjelder konsekvensutredning av temaene barn og unges interesser samt friluftsliv vises det til
kap.6.

Planlagt arealbruk
Planområdet er utvidet noe for å ta med friområdet mot øst og deler av skoleområdet mot nord ift.
avgrensningen som ble lagt ved oppstartvarselet. Det er videre gjort noen justeringer i
planavgrensningen. Utvidelsen er av en slik art at kommunen vurderer at det ikke er behov for nytt
varsel.
I planområdet tenkes det lagt til rette for ny barnehage (o_BOP1) med tilhørende uteareal og teknisk
infrastruktur, herunder hente- og bringeplass og intern vei- og gangatkomst. Parkeringsplassen som
skal benyttes av ansatte ved barnehagen er også regulert inn.
Videre legger planforslaget til rette for etablering av en idrettsplass(o_BIA) nord for ny barnehage.
Tilstøtende areal som hører til skole mot nord er også tatt med for å formalisere bruken av
skoleanlegget (o_BOP3 og o_BOP4) som ligger utenfor gjeldende reguleringsplan eller som har
udatert arealbruksformål. Det gjelder også et lite areal sør for eksisterende barnehage som er regulert
til boligformål (B1 og B2).
Søndre del av nåværende barnehagetomt hvor grillhytta ligger er regulert inn som del av ny
barnehage (o_BOP2), mens nordre del er regulert til kombinert formål bolig/tjenesteyting (BKB).
Idrettsveien med tilhørende gang- og sykkelvei er også tatt med, og omlegging av stier er illustrert på
plankartet.
Planområdet er regulert til følgende arealformål og hensynssoner (jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6):
o

o

o

Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse
- Offentlig eller privat tjenesteyting
- Idrettsanlegg
- Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Bolig/tjenesteyting
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg
- Fortau
- Gang-/sykkelvei
- Annen veggrunn – teknisk anlegg
- Parkeringsplasser
Hensynssoner
- Faresone
▪ Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)
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Bebyggelsens plassering og utforming
Den nye barnehagen skal erstatte dagens barnehage i tillegg til at den skal kunne ta imot flere barn.
Ny barnehage vil ha kapasitet på 108 barn og tenkes plassert i søndre del av eksisterende grusbane,
vendt mot nord. Barnehagebygget er formet tilnærmet en ”H”. Denne formen muliggjør lokalisering av
fellesareal (inngang, samling, kjøkken) i midten og 6 avdelinger hver for seg samt
administrasjonsfløyen på hver side av fellesarealet.

Figur 9: Foreløpig perspektiv - ny barnehage. Sett fra nordvest. Utarbeidet av Norconsult.

Maks. tillatt gesims- og mønehøyde skal være 9 m over gjennomsnittlig planert terreng. Maks. tillatt
utnyttingsgrad (%-BYA) settes til 45 %.
Sørlige del av eksisterende barnehagetomt (o_BOP2) skal primært brukes som uteareal til ny
barnehage, men eksisterende grillhytte tillates videreført. For å hjemle dette er det tatt inn i
bestemmelsene at det tillates etablert grillhytte i dette området. Maks. tillatt utnyttingsgrad settes til
BYA = 150 m2. Maks. tillatt gesims- og mønehøyde settes til 4 m over gjennomsnittlig planert terreng.
I område benevnt BKB er maks. tillatt utnyttingsgrad %-BYA satt til 35 % ved tilrettelegging for boliger
og 45% ved tilrettelegging for tjenesteyting. Maks. tillatt byggehøyde er satt til 8 m (gesims) og 9 m
over gjennomsnittlig planert terreng.
I område benevnt BIA er maks. tillatt utnyttingsgrad for bygg satt til BYA = 150 m2. Maks. tillatt
gesims- og mønehøyde settes til 4 m over gjennomsnittlig planert terreng.
For område benevnt B1 og B2 som utgjør deler av tilstøtende boligtomter skal gjeldende
bestemmelser for tilstøtende boligområde (planID 1977001) gjelde inntil evt. endring av planen.
Byggegrenser fremgår av plankartet, der byggegrense ikke er vist faller denne sammen med
formålsgrensen.
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Figur 10: Foreløpige snittegninger – ny barnehage. Øverst: fasade mot nord. Nest øverst: fasade mot sør. Nest
nederst: fasade mot vest. Nederst: fasade mot øst. Utarbeidet av Norconsult.

Uteoppholdsareal
Det skal opparbeides uteoppholdsareal som minimum tilsvarer 6 ganger leke- og oppholdsareal inne.
De store naturområdene som omgir grusbanen legger grunnlag for et naturlig lekeareal for
barnehagen.
Dette naturlige formspråket ønsker videreført slik at det konstruerte utearealet snakker sammen med
den omkringliggende naturen og på den måten bryter ned den store kontrasten som er der i dag.
Dette gjøres gjennom bruk av naturmaterialer som sand, tre, bark og stedstilpasset vegetasjon.
Grøntområde sør i planområdet vil bli lite berørt av utbygging av ny barnehage, med unntak av noen
små tiltak for å tilgjengeliggjøre skogen. Dette gjøres ved å legge til rette for en rullevennlig gangsti inn
i skogen og opp til toppen av det kuperte område. Her tenkes det etablert en grillhytte.
Det kuperte terrenget legger til rette for akebakker. For å få dette til vil det bli behov for å bearbeide
terrenget noe for å oppnå en jevn helning.
Ettersom eksisterende bekk vurderes som farlig og begrenser lekearealet, ønskes den lagt i rør. På
den andre side er det et stort ønske at barna skal kunne leke med vann. Det foreslås derfor et
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kompromiss hvor bekken legges i rør, men at det lages et overløp, slik at noe av vannføringen går fritt
på terreng. På den måten kan en lage en grunn bekk hvor barna kan leke.
Det er et mindre myrområde på sørøst siden av planområdet. Dette området ønskes beholdt slik det
er.

Figur 11: Forslag til utforming av uteareal. Utarbeidet av Norconsult.

Eksisterende sti (rundløypa) som går gjennom tenkt uteareal til ny barnehage vil bli lagt om i
samarbeid med Straumen skole. Den nye stien skal gå like utenfor gjerdet til den nye barnehagen og
vil komme inn på eksisterende traktorvei på østsiden av grusbanen. Omlegging av stiene er illustrert
på plankartet. Stiene skal ha en naturlig utforming og med så lite inngrep som mulig. Det kan gruses
eller klopplegges ved behov. Endelig plassering av stiene skal avklares ifb. byggesøknaden.
I område regulert til idrettsanlegg tenkes det etablert en utendørs 7-er kunstgressbane på ca. 30 x 50
m. Det er tenkt en løpebane på 200 meter med egnet dekke rundt fotballbanen og sprintbane langs
den ene langsiden. Det tenkes 4 felt rundt hele banen og 6 felts sprintbaner på den ene langsiden,
med lengde på minimum 60 m. Det åpnes for å anlegge en mindre skøytebane og lengdegrop i enden
av 60 meters banen.
For evt. nye boliger skal det anlegges privat leke- og uteoppholdsareal på egen tomt.

Sol/skygge
Nærmeste bebyggelse ligger et stykke unna planområdet. Planlagt utbygging vurderes derfor ikke å få
negative innvirkninger på verken omkringliggende bebyggelse eller planlagt uteareal, når det gjelder
sol- og skyggeforhold.
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Parkering
Barnehage
Det skal settes av tilstrekkelig antall sykkel- og parkeringsplasser for ansatte og foresatte innenfor
planområdet.
Minimum 10 % av plassene skal være tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse og anlegges
nært inngangsparti til barnehagen.

Boligformål
Det skal opparbeides minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet på egen tomt.
Garasje kan erstatte en biloppstillingsplass.

Tjenesteyting
Det skal opparbeides minimum 1 parkeringsplass og 1 sykkelparkeringsplass per årsverk.
Minimum 10 % av plassene skal være tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse.

Trafikkløsning
Den nye barnehagen vil få atkomst fra Idrettsveien, videre langs østsiden av parkering for ansatte og
videre vestover frem til hente- og bringeplassen som tenkes anlagt nordøst for barnehagen.
Hente- og bringeplassen vil bli plassert atskilt fra utearealet som tenkes etablert sør for barnehagen.
Hente- og bringeplassen skal utformes slik at man unngår rygging og tenkes utformet som en sløyfe.
Dette muliggjør også en effektiv og trygg avfallshåndtering og varelevering.
Idrettsveien er regulert inn i henhold til Håndbok N100, øvrige lokalveger, L2 med bredde på 4,5 m
inkl. skuldre og breddeutvidelser. Intern atkomstvei er regulert inn i henhold til prinsippene i håndboka
N100 med bredde på 4,5 m inkl. skuldre og breddeutvidelser. Innregulerte veier og avkjørselen er
dimensjonert for lastebil.
Enden av Idrettsveien tenkes utformet som snuhammer og veiareal videre sørover tenkes regulert til
gang- og sykkelvei.
Gang- og sykkelveien langs vestsiden av Idrettsveien tenkes ført videre sørover og langs sørsiden av
ny atkomstvei frem til ny barnehage. På denne måten har en skilt mellom myke trafikanter og
motorisert trafikk. Gang- og sykkelveien er også regulert frem til område regulert til idrettsanlegg.
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Figur 12: Foreløpig situasjonsplan. Utarbeidet av Norconsult.

Avkjørsel til område benevnt BKB fra Idrettsveien er vist med avkjørselspil og foreslått lagt slik det er i
dag. Avkjørslene er ellers vist med avkjørselspiler på plankartet. Eksakt plassering av avkjørselspiler
tillates justert ifb. byggesøknad.

Kollektivtrafikk
Nærmeste bussholdeplass ligger i gangavstand fra planområdet (Straumen skole). Planlagt utbygging
vil derfor kunne føre til økning i bruken av kollektivtrafikk, noe som anses positivt.

Tilknytning til teknisk infrastruktur
Vann og avløp
Vann og spillvannsledning fra barnehagen vil bli tilkoblet kommunale ledninger i Idrettsveien.
Ved utbygging i område benevnt o_BOP1 må det iverksettes tiltak (eksempelvis etablering av
sprinkelpumpe og brannvannstank) for å ivareta tilstrekkelig vann til brannslokking. Overvannsledning
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fra takvann og uteområdet tenkes ført i egen ledning. Dette slippes ut i bekken som ligger vest for
barnehagen.

Energiforsyning
Energibehovet i planområdet vil bli dekket med elektrisitet. Ny bebyggelse må søkes på vanlig måte
for oppkobling mot strømnettet.
Behov for ny nettstasjon skal avklares med nettleverandør. Endelig plassering av evt. ny nettstasjon
skal fremgå av utomhusplanen i forbindelse med byggesøknad.

Plan for avfallshåndtering
Plassering av avfallshåndtering med tilhørende atkomst skal plasseres slik at det er atskilt fra
utearealet til barnehagen og ikke vil føre til konflikt ift. levering og henting av barn.
Eksakt plassering av utstyr for avfallshåndtering skal ved søknad om rammetillatelse vises i
utomhusplanen.

Planlagte offentlige anlegg
Det er ingen planlagte offentlige anlegg i området utover utbygging av ny barnehage.

Kulturminner
Planforslaget vurderes ikke å være i konflikt med verken kulturminner eller -miljø.

Naturmiljø
Planlagt utbyggingen innebærer ikke omdisponering av grøntarealer til utbyggingsformål foruten
tilrettelegging for utbygging på deler av utearealet til dagens barnehage. Det er imidlertid ikke
registrert verdifulle naturverdier i dette området, heller ikke i øvrige deler av planområdet.

Sosial infrastruktur
Planforslaget legger til rette for økt barnehagekapasitet.

Universell utforming
Den nye barnehagen er tilrettelagt og tilgjengelig for rullestolbrukere. Det blir lagt til rette for at gangsti
opp til toppen av det kuperte utearealet vil kunne benyttes av personer med nedsatt funksjon.
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Miljøoppfølging
Planprosessen har ikke avdekket behov for miljøoppfølging.

Grunnforhold
Det vises til kapittel 5.1.

Støy
Det er tatt inn i bestemmelsene at klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av
støy i arealplanlegging T-1442, skal legges til grunn for utforming av bebyggelsen innenfor
planområdet.
Det vil være en forbedring av «barnehagestøy» på dagtid for nærmeste boligbebyggelse da
barnehagen er flyttet lenger unna.

Vindforhold
En kjenner ikke til at det foreligger forhold som krever oppfølging eller spesielle tiltak.

Risiko- og sårbarhet
Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Vurdering
Nei

Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø- eller steinskred?

x

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare
for utglidning?

x

Er området utsatt for springflo/flom i
sjø/vann?

x

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/
lukket bekk?

x

Er det radon i grunnen?

Annet (spesifiser)?

Merknad

Eksisterende bekk vil delvis bli lagt
i rør. Det er tatt inn i
bestemmelsene at evt. rør/kulvert
skal dimensjoneres slik at det kan
håndtere ekstreme
nedbørsmengder.
Fra 01.07.2010 er det lovpålagt
krav om radonsperre i alle nye
bygninger hvor det oppholder seg
mennesker.

x
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Infrastruktur

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportårer,
utgjøre en risiko for området?
•

Hendelser på veg

x

•

Hendelser på jernbane

x

•

Hendelser på sjø/vann/elv

x

•

Hendelser i luften

x

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende virksomheter
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for
området?
•

Utslipp av giftige gasser/væsker

x

•

Utslipp av
eksplosjonsfarlig/brennbare
væsker/gasser

x

Medfører bortfall av tilgang på følgende
tjenester spesielle ulemper for området?
•

Elektrisitet

x

•

Teletjenester

x

•

Vannforsyning

x

•

Renovasjon/spillvann

x

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom
området:
•

Påvirkes området av magnetiske
felt fra kraftlinjer?

•

Er det spesiell klatrefare i
forbindelse med master?

Det er tatt hensyn til eksisterende
høyspentlinje i planarbeidet.
Denne tenkes lagt i bakken. Derfor
er det tatt inn i bestemmelsene at
ved fjerning av luftlinjene
oppheves byggeforbud i
hensynssonen.
x

Er det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende og
kjørende innenfor området?
•

Til skole/barnehage

x

•

Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)

x
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•

Til forretning

x

•

Til busstopp

x

Brannberedskap

Tidligere
bruk

Omgivelser

Ulovlig
virksomhet

•

Omfatter området spesielt farlige
anlegg?

•

Har området tilstrekkelig
brannvannforsyning (mengde og
trykk)?

Dokumenteres ifb.
byggesøknaden.

•

Har området bare en mulig
adkomstrute for brannbil?

Ja, fra Strømhaugveien.

x

Er området påvirket/forurenset fra tidligere
virksomhet?
•

Gruver: åpne sjakter, steintipper
etc.

•

Militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.

x

•

Industrivirksomhet, herunder
avfallsdeponering

x

•

Annet (spesifiser)

Eksisterende bekk ligger dypt i
terrenget, med en bratt skråning
og vil dermed bli delvis lagt i rør.

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten,
med spesiell fare for usikker is?

x

Finnes det naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup etc.)?

x

Annet (spesifiser)

x

Sabotasje og terrorhandlinger
•

Er tiltaket i seg selv et sabotasje/terrormål?

x

•

Finnes det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten?

x

Avbøtende tiltak/løsninger ROS
ROS-sjekklisten er gjennomgått og det konkluderes med at det ikke foreligger forhold som krever
oppfølging eller spesielle tiltak. Eksisterende bekk skal imidlertid delvis legges i rør som må kunne
håndtere ekstreme nedbørsmengder. Fundamenteringsforholdene samt evt. avbøtende tiltak skal
dokumenteres før utbygging.
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Rekkefølgebestemmelser
Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold:
o
o
o
o
o
o
o

Utomhusplan
Perspektiver og snitt
Teknisk infrastruktur
Håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen
Leke- og uteoppholdsareal/uteareal
Grunnforhold
Idrettsanlegg
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Konsekvensutredninger
Som følge av at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning er temaene friluftsliv samt barn og
unges interesser konsekvensutredet.
Sett i forhold til planlagt tiltak, er det stor grad av sammenfall mellom friluftslivets interesser og barnog unges interesser. Friluftsliv og barn og unges interesser er derfor vurdert derfor samlet i én rapport.
Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til metoden i Statens vegvesens håndbok om
konsekvensanalyser, Håndbok V712.
Nedenfor oppsummeres funnene fra utredning av temaene.

Referansealternativ
I utredingen omfatter referansealternativet nåværende situasjon, herunder potensialet grusbanen har
som en fullskala stadion.

Utredningsområde
Konsekvensutredningen omfatter de områder som blir direkte berørt av den planlagte utbyggingen
(planområdet), samt en sone rundt, hvor man kan forvente at utbyggingen vil påvirke friluftslivet samt
barn- og unges interesser (influensområdet). Planområdet og influensområdet utgjør til sammen
utredningsområdet.

Definisjoner
Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. Sentralt for temaet friluftsliv er opplevelsen av landskapet, slik folk opplever og
bruker det. Opplevelsen er knyttet både til det naturlige og det menneskepåvirkede landskapet.
Barn og unges interesser er definert i Miljøverndepartementets temaveileder (2018). Uttrykket barn og
unge omfatter aldersgruppen 0-18 år. God planlegging er grunnleggende for at barn får trygge
oppvekstkår og god helse. Det innebærer blant annet å legge til rette for aktivitetsfremmende
omgivelser som gir varierte muligheter for sosialt samvær, lek og utfoldelse. For å sikre at gode planer
gjennomføres, skal kommunene i sin behandling av byggesaker sikre at det bygges i tråd med
planene.
Definisjon av begrepene: verdi, påvirkning og konsekvens er som følger:
•

Verdi: en vurdering av hvor stor betydning et område har for et fagtema.

•

Påvirkning: en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert
tiltak.

•

Konsekvens: fremkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning.
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Metode
Eksisterende kunnskap om utredningsområdet er innhentet fra Naturbase og Nordlandsatlas. Detaljert
kunnskap er innhentet gjennom feltbefaring den 27.05.2019 samt kontakt med lokale/regionale
myndigheter, organisasjoner og ressurspersoner.
Innhentet kunnskap om området vurderes som tilstrekkelig for vurdering av tiltakets konsekvenser for
friluftslivet og barn og unges interesser.

Verdivurdering
Alle delområder er verdivurdert, og fremstilt på verdikart. I verdivurderingen benyttes en fem-trinns
skala fra «Uten betydning» - «Noe» - «Middels» - «Stor» til «Svært stor».
Verdivurderingene er foretatt i henhold til de fagspesifikke kriteriene i Håndbok V712.

Vurdering av påvirkning
Påvirkning vurderer tiltakets påvirkning av områdets nåværende verdi. Skalaen for påvirkning er
glidende og går fra «Sterkt forringet» - «Forringet» - «Noe forringet» - «Ubetydelig endring» til
«Forbedret».
Vurdering av påvirkning er foretatt i henhold til veiledningen i Håndbok V712.

Vurdering av konsekvens
Konsekvensen for tiltaket vurderes på en skala fra 4 minus (----) til 4 pluss (++++).

Vurdering av verdi
Planområdet - Straumen stadion
Området består av grusbane og er regulert til friområde herunder idrettsanlegg. Området er kartlagt
som et svært viktig friluftsområde og i henhold til Naturbasen benyttes området til undervisning og
fritid.
Stadion er opparbeidet med tilførte masser og i sør er bekken lagt om. Grusbanen har løpebane,
ballspillflate og deler benyttes til skøytebane på vinteren. Det er opparbeidet en lengdegrop i den
sørlige delen av grusbanen, men denne er i dag forfalt og uten verdi.
Langs banens østside er det etablert et anlegg for frisbeegolf.
Det er ikke registeret kulturminner, naturfare eller reindrift i området.
Grusbanen ble anlagt i 1977 (byggestart 1971), banen er 60 m bred og 100 m lang. Dagens bruk av
området er svært redusert i forhold til hva den var for 20 år siden da den ble brukt mye både på dagtid
og kveldstid.
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I 2012 ble banen rustet opp, men det har ikke ført til økt bruk. Etter at fotballbingen ved Straumen
skole ble etablert, er det i hovedsak der det spilles fotball på kveldstid utenom den organiserte
fotballen på kunstgressbanen Lakselva (helårsbane) og i Sørfoldhallen - samt noe sporadisk på Myre
stadion. Det er i hovedsak skole og barnehage som bruker skoleidrettsplassen på dagtid. På en daglig
basis er det elevene i paviljongen som bruker den nærmeste delen i nordøst til fotball og evt. annen
lek.
Banen for øvrig er i dag i dårlig stand. Grusdekket er svakt og gir etter i vått vær. I kantene er det noe
gjengroing.
Det kan tenkes en oppgradering av Straumen Stadion til ett fullskala idrettsanlegg med 11-fotballbane
med 8-felts 400-meter løpebane og andre fasiliteter for friidrett som lengdegrop, anlegg for kulestøt,
kast mv. Et tilsvarende anlegg finnes i dag i Mørkvedlia Idrettspark i Bodø.
Dersom Sørfold kommune ønsker å etablere et slikt anlegg, er en oppgradering av Straumen Stadion
den eneste sannsynlige muligheten i dag.
Erfaringene fra Mørkvedlia Idrettspark er imidlertid at slike anlegg er kostbare både i anlegg og i drift
og relativt sjeldent i bruk. Vi vurderer derfor dette potensialet som lite realistisk i dagens situasjon.
Utfordringene for barne- og ungdomsidrettene i dag ligger i første rekke innen rekruttering – dette
gjelder spesielt i forhold til friidrett. Erfaringene viser at små, gode anlegg lagt nær skoler gir det beste
potensialet for spontan og organisert trening og lek – og derved det beste grunnlaget for rekruttering til
idrett og aktivitet.
Verdivurdering av planområdet – Straumen stadion
Verdien av Straumen Stadion slik den ligger i dag for friluftsliv, idrett og barns- og unges interesser,
vurderes som:
Noe verdi – uten betydning
Begrunnelse:
Anlegget – slik det ligger i dag – brukes ikke til idrettsformål. Det er noe mindre bruk i forbindelse med
lek/trening av elever fra Straumen skole og i form av lek av barn fra Straumen barnehage.

Influensområdet
6.5.2.1

Harlifjell og friluftsområder sør for Straumen stadion

Det er laget et orienteringskart som dekker Harlifjell og områdene omkring Straumen stadion. Store
deler av disse områdene er registrert som nærturterreng kombinert med leke- og rekreasjonsområder.
Områdene er gitt verdien «svært viktig friluftsområde».

6.5.2.2

Lakselva idrettsanlegg

Lakselva idrettsanlegg ble etablert i 1985 og er en oppvarmet kunstgressbane basert på oppvarming
med spillvarme fra Salten verk. Banen ble ombygd til kunstgressbane i 1992/93. Banen er en «ren»
11-fotballbane uten løpebane rundt eller andre anlegg for annen idrett. Det er et garderobehus i
tilknytning til anlegget. Anlegget ble oppgradert med nytt kunstgressdekke i år 2007 og har flomlys.
Det har i de siste årene vært en del lekkasjer på røranlegget, og det har vært noen korte perioder med
driftsstans på banen. Det foreligger en tilstandsrapport fra desember 2018 som beskriver anlegget og
som foreslår tiltak for ytterligere oppgradering.
Veien til idrettsanlegget går forbi industriområdet, og det er derved en del tungtrafikk langs denne
vegen. Vegen mangler gang/sykkelbane. Avstanden mellom Straumen skole og Lakselva

2019-03-06 | Side 38 av 45

Oppdragsnr.: 5186546 Dokumentnr.: 2 Versjon: 1
Detaljregulering for Straumen barnehage og idrettsplass | Plan-id: 2018002

Idrettsanlegg er ca. 2,5 km målt etter veien. Avstanden gjør at denne banen vil ha begrenset verdi for
Straumen Skole og nærmiljøet på Straumen.

Verdivurdering av influensområdet
Verdien av influensområdet (området omkring Straumen Stadion) slik dette området framstår i dag for
friluftsliv, idrett og barns- og unges interesser, vurderes som:
Stor verdi – svært stor verdi
Begrunnelse:
Dette er et viktig nærturområde for Straumen med videre turmuligheter opp mot Harlifjell. Et viktig
turmål for barnehagen er gapahuken sør for Straumen Stadion.
Det vises også til kartleggingen av friluftslivsaktiviteter.

Vurdering av påvirkning og konsekvens samt forslag til avbøtende tiltak
Vurdering av tiltakets påvirkning
6.6.1.1

Planområdet - Straumen stadion

Tiltaket innebærer en nærmest total endring av den nåværende Straumen Stadion. Omtrent
halvparten av stadion vil bli omdisponert til barnehage, mens resterende del vil bli oppgradert til en 7fotballbane med omkringliggende løpebane.
Vurdering av tiltakets påvirkning:
Forbedret
Begrunnelse:
Etter vår vurdering vil dette gi området et langt mer hensiktsmessig idrettsanlegg sett i forhold til lek,
trening og konkurranse. Ut fra erfaringer med andre idrettsanlegg vil et slikt oppgradert
nærmiljøanlegg gi et bedre grunnlag for rekruttering til idrett, og derved ivareta barns og unges
interesser.

6.6.1.2

Influensområdet

Selve tiltaket vil være avgrenset til Straumen stadion.
Vurdering av tiltakets påvirkning:
Ubetydelig endring
Begrunnelse:
Omkringliggende arealer og anlegg (gapahuken, orienteringskart) vil bare i ubetydelig grad bli påvirket
av tiltaket. Bekken sør for Straumen Stadion vil bli delvis lagt i rør. Dette øker områdets
brukervennlighet og sikkerhet i forhold til barns og unges aktivitet.
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Vurdering av tiltakets konsekvens
6.6.2.1

Planområdet – Straumen stadion

Konsekvenser for eksisterende Straumen stadion vurderes å være +++.

6.6.2.2

Influensområdet

Konsekvenser for influensområdet vurderes å være -.

Avbøtende tiltak
Følgende avbøtende tiltak foreslås:
•
•
•
•

Bygging av idrettsplassen skal sikres gjennom en rekkefølgebestemmelse i
planbestemmelsene.
Det bør legges til rette for bygging av lengdegrop i forlengelsen av 60-metersbanen
Det bør legges til rette for legging av is på en mindre skøytebane i nordenden av nåværende
stadion. Dette for å sikre muligheten for barneaktiviteter med skøyter i nærområdet.
Det bør bistås til oppgradering av orienteringskartet i området.

Forholdet til planarbeidet
Forslag til avbøtende tiltak som er ramset opp ovenfor er vurdert og det første punktet foreslås
innarbeidet i bestemmelsene (rekkefølgebestemmelser).

Konsekvens etter avbøtende tiltak
6.6.4.1

Planområdet - Straumen stadion

Konsekvenser, etter avbøtende tiltak, for eksisterende Straumen stadion vurderes å være +++ / ++++.

6.6.4.2

Influensområdet

Konsekvenser – etter avbøtende tiltak – for influensområdet vurderes å være 0.
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Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Overordnede planer
Planforslaget innebærer omregulering av et område avsatt til LNF-område (landbruk-, natur- og
friluftsområde) og regulert til friområde (herunder idrettsanlegg) samt friluftsområde. Derfor er det gjort
en konsekvensutredning slik at konsekvenser av planforslaget på barn og unges interesser samt
friluftsliv blir utredet, jf. kap. 6.
Selve utbyggingsområde utgjør kun ca. halvparten av det omregulerte arealet. Resterende areal (mot
sør) vil bli brukt som uteareal og vil fortsatt være tilgjengelig for allmennheten etter stengetid.
Planforslaget åpner også for etablering av boliger i et område som er regulert til offentlig bebyggelse
(nordlig del av dagens barnehagetomt). Det er allerede etablert boliger i tilstøtende områder.
Tilrettelegging for boliger her vil dermed passe inn i området.

Stedets karakter
Planlagt utbygging vurderes å endre områdets karakter noe og det vil få et mer moderne uttrykk. Med
utgangspunkt i allerede etablert skole/barnehage og det planlagte volumet, vurderes planlagt bygg å
ikke endre karakteren i området vesentlig.
Nybygg vil få både saltak og pulttak, begge takformene eksisterer allerede i tilstøtende områder
Når det gjelder område benevnt BKB er det foreslått byggehøyder og utnyttingsgrad i tråd med
gjeldende kommuneplan (gesimshøyde lik 8 m og mønehøyde lik 9).

Landskap
Utbyggingsområdet er flatt og ligger forholdsvis lavt i terrenget. Den nye barnehagen er planlagt ført
opp i én etasje (pluss loft) og vurderes ikke å være dominerende i landskapet.
Når det gjelder område benevnt BKB er det tatt inn i bestemmelsene at bebyggelsen skal plasseres
slik at man unngår større inngrep i terrenget mer enn nødvendig samt at overgang til tilstøtende,
eksisterende terreng blir utformet på en god og naturlig måte.

Natur- og kulturverdier
Naturverdier
Det er ikke registrert hverken verdifulle naturtyper eller artsforekomster i planområdet, heller ikke i
tilstøtende områder. Det foreligger heller ingen kjente registreringer av biologisk mangfold. Ut fra
vurderinger av eksisterende terreng og vegetasjon er det lite som tilsier at det vil være funn. Det er
derfor ikke gjort noen videre undersøkelser for å øke kunnskapsnivået eller vurdert tiltak i forhold til
føre-var prinsippet, jf. naturmangfoldlovens §§ 8 og 9. Planforslaget vurderes ikke å påføre nye eller
fremtidige belastninger på eksisterende naturmangfold. Vurderinger i henhold til naturmangfoldloven
§§ 10,11 og 12 er av den grunn ikke tatt ytterligere stilling til. Planforslagets virkninger for
naturmangfoldloven vurderes å være små.
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Kulturverdier
Planforslaget vil ikke få innvirkninger på verken kulturminner eller -miljø. Aktsomhets- og meldeplikt er
innarbeidet i bestemmelsene.

Landbruksfaglige vurderinger
Planforslaget vil ikke få negative virkninger på landbruket.

Trafikale forhold
Planforslaget vil føre til noe økt biltrafikk, men Idrettsveien har god kapasitet til å ta den økningen. Økt
trafikk antas dermed ikke å gi avviklingsproblemer i eksisterende veinett og en vurderer at det ikke vil
være behov for trafikale tiltak.
Det er tatt hensyn til myke trafikanter ved at det er regulert inn gang- og sykkelvei i tilknytning til
Idrettsveien, og videre fortau frem til ny barnehage.
Videre formaliserer planforslaget stenging av veien (Idrettsveien) forbi avkjørsel til dagens
parkeringsplass ved grusbanen for videre kjøring ved at veiende er utformet som snuhammer.

Teknisk infrastruktur
Tilknytning til VA-nett og El-nett vurderes ikke å være problematisk.
Løsning for tilstrekkelig slokkevann skal foreligge ifb. søknad om igangsettingstillatelse.

Rekreasjon og uteoppholdsarealer
Planforslaget innebærer omdisponering av søndre del av eksisterende grusbane. Grusbanen har
imidlertid ikke vært like mye i bruk ift. for 20 år siden.
Etter at fotballbingen ble etablert ved skolen er det i hovedsak der det spilles fotball på kveldstid
utenom den organiserte fotballen på Lakselva og i Sørfoldhallen samt noe sporadisk på Myre stadion.
Det er i hovedsak skole og barnehage som bruker skoleidrettsplassen på dagtid. På en daglig basis er
det elevene i paviljongen som bruker den nærmeste delen (nordøst del) til fotball og evt. annen lek.
Denne delen av grusbanen er videreført og regulert til idrettsanlegg. Oppgradering av ny idrettsplass
er sikret ved at det er tatt med en rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeiding av idrettsplassen
før utbygging av barnehage.
Planforslaget berører eksisterende sti som går gjennom sørsiden av planområdet. Denne foreslås lagt
om. Omleggingen er illustrert på plankartet. Endelig plassering av sti skal avklares ifb.
byggesøknaden. Det er tatt med en rekkefølgebestemmelse som sikrer omlegging av stien før søndre
del av planområdet tas i bruk til uteareal.
Videre innebærer planforslaget omdisponering av deler av eksisterende barnehages uteareal til
utbyggingsformål. Dette arealet vil bli erstattet av uteareal til ny barnehage som er større og
oppgradert. Den nye barnehagens uteområde kan også fungere som lekeplass for barn som bor i
nærheten etter barnehagens stengetid.
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Bomiljø/bokvalitet
Samlet vurdering av temaer som har innvirkning på bomiljø/bokvalitet.

Barns interesser
Planforslaget legger til rette for etablering av ny og moderne barnehage med gode og praktiske
løsninger samt høyere standard enn dagens.
Videre vurderes planforslaget generelt å gi positive konsekvenser for barn og unge, ved tilrettelegging
for nytt og kvalitetsrikt uteareal tilknyttet barnehagen. Denne vil være en god erstatning for de deler av
dagens barnehages uteareal som foreslått regulert til utbyggingsformål.
Planforslaget legger også til rette for oppgradering av idrettsplassen, selv om denne har blitt mindre i
størrelse.

Sosial infrastruktur
Planforslaget bidrar til styrking av sosial infrastruktur ved at det legger til rette for etablering av ny,
større og bedre barnehage.

Universell tilgjengelighet
Planforslaget hjemler en sterkere grad av tilrettelegging i tråd med universell utforming enn det som er
situasjonen i planområdet i dag.

ROS
Eksisterende bekk skal delvis legges i rør. Røret må kunne håndtere ekstreme nedbørsmengder.
Fundamenteringsforholdene samt evt. avbøtende tiltak skal dokumenteres før utbygging.

Økonomiske konsekvenser for kommunen
Opparbeiding og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg gir økonomiske konsekvenser for Sørfold
kommune. Tilrettelegging for flere barnehageplasser og dermed for flere innbyggere samt
tilrettelegging for flere boligtomter derimot anses å gi positive økonomiske konsekvenser for
kommunen.

Interessemotsetninger
Omregulering av dagens grusbane til utbyggingsformål har vært et viktig tema gjennom
planprosessen og ifb. planarbeidet. Grusbanen brukes ikke like mye som før. I 2012 ble banen rustet
opp, men det har ikke ført til økt bruk. Det går noe personalressurs for å hindre gjengroing på banen.
Den delen av grusbanen som er mest i bruk er nordre del. Denne videreføres og reguleres til
idrettsanlegg i planforslaget.
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Dette temaet er konsekvensutredet, jf. kap. 6. Konsekvensutredningen konkluderer med at dette vil i
liten grad få negative konsekvenser for miljø og samfunn.

Avveininger av virkninger
Ingen av de temaene som er konsekvensutredet innebærer store negative konsekvenser. Forslag til
avbøtende tiltak lar seg gjennomføre og er innarbeidet i bestemmelsene.
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten
grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn.
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Avsluttende kommentar
Planforslaget vurderes å gi rammer for god utnyttelse av planområdet.
Videre legger planforslaget til rette for økt barnehagekapasitet og befolkningsøkning på Straumen.
Det nye barnehagebygget, som vil få moderne uttrykk og god estetisk utforming, vil tilføre kvalitet til
området.
Utearealene vil bli utarbeidet med kvalitet og idrettsplassen vil få et løft.
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