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1 Bakgrunn 

1.1 Endringer i utdanningssystemet 

Det er besluttet å etablere en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og 
redningspersonell. Fagskolen skal lokaliseres til dagens Norges brannskole i Tjeldsund 
kommune. Formålet er å bedre samfunnssikkerheten, redusere sårbarheten og styrke 
beredskapen. 

Norges brannskole er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det faglige og 
administrative ansvar for brannskolen er lagt til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap 
(DSB). Brannskolen i dag er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og 
oljevern.  

 

1.2 Behov for planendring 

Etableringen av fagskolen medfører behov for økte arealer tilpasset planlagt undervisning, både 
utendørs øvingsfelt og innendørs undervisningsarealer. 

Gjeldende reguleringsplan for brannskolen ble vedtatt i 2004. Området som er avsatt til bygge-
område for brannskolen er delt inn i tre felt. To av feltene har ikke tilstrekkelig kapasitet innenfor 
fastsatt utnyttelse til å romme planlagt ny bebyggelse.  

Tjeldsund kommune har vurdert at det er nødvendig med en reguleringsendringsprosess.  

 

1.3 Hensikten med planen 

Hensikten med endring av reguleringsplanen er å tilrettelegge for opprusting av Norges 
brannskole og tilrettelegging for en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og 
redningspersonell. Reguleringsendringen skal legge til rette for økte arealer tilpasset planlagt 
undervisning, både utendørs øvingsfelt og innendørs undervisningsarealer.  

 

1.4 Forslagsstiller 

Statsbygg  

 

1.5 Planprosess 

Tjeldsund kommune har besluttet at det er behov for en planendringsprosess. Planarbeidet skal 
gjennomføres som en reguleringsendring. For endring av reguleringsplan gjelder §12-14 i plan- 
og bygningsloven: «For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme 
bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Kommunestyret kan delegere myndigheten til å 
treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke 
berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av 
eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale 
seg. Jf. for øvrig § 1-9.» 
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Det ble gjennomført et oppstartsmøte 20.09.18. Det foreligger et referat fra møtet (vedlegg 4). 
Det har vært løpende dialog med Tjeldsund kommune ifm. utarbeidelsen av 
planendringsforslaget. 

Det har også vært dialog med Nordland fylkeskommune som har kommet med uttalelse til 
planarbeidet. (vedlegg 5).  

 

2 Planstatus og rammebetingelser 

2.1 Nasjonale planer og retningslinjer 

2.1.1 Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
Hensikt: Loven gir i §1-8 et generelt forbud mot tiltak innenfor 100-metersbeltet langs sjø og 
vassdrag. Forbudet gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens 
arealdel eller reguleringsplan. 

Kommentar: Da ny planlov trådte i kraft i 2010 fikk man regelen i plan- og bygningslovens § 1-8 
om at byggeforbud gjaldt i strandsonen, med mindre byggegrense som tillot utbygging var fastsatt 
i kommuneplan eller reguleringsplan. Samtidig fastsatte overgangsreglene i pbl § 34-2 at gamle 
arealplaner skulle fortsette å gjelde også etter innføring av ny lov. I eldre planer utgjør formåls-
grense også byggegrense. 

2.1.2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Hensikt: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015)1 legger vekt på 
gode og effektive planprosesser, planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt 
og planlegging for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt. 

Kommentar: Statsbygg har vært i dialog med Tjeldsund kommune og gjennomført oppstartsmøte 
for å avklare nødvendige prosesser og omfang så tidlig som mulig. 

 

2.1.3 Statlige planretningslinjer 
 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)  

Hensikt: Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier at 
planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressurs-
utnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle 
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme 
helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av 
kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljø-
vennlige transportformer. 

 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011)  

Hensikt: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen følger 
opp byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og 

                                                  
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-
planlegging/id2416682/ 
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unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. For kystkommunene i Sogn og 
Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark er ikke føringene like strenge som i øvrige områder i 
landet. 

Kommentar: Brannskolen har i dag bygninger som ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. 
Gjeldende regulering for brannskolen er fra 2004, mens statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen er fra 2011. I kommuneplanen (2004) står følgende: 
«Bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn 100 meter 
fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Forbudet gjelder også deling, 
herunder salg eller bortleie av ubebygd del (parsell eller tomt) av eiendom jfr. PBL § 1-8. 
Kommunen har adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel når særlige grunner 
foreligger, jfr. PBL § 19.» Samtidig er brannskolens område avsatt til offentlig bebyggelse, helt 
inntil sjøen. Gjeldende regulering angir ingen byggegrenser mot sjøen, slik at her er det formåls-
grensa som utgjør byggegrensa. Tjeldsund kommune har bekreftet at formålsgrensa er å betrakte 
som byggegrense i gjeldende regulering, og at 100-metersregelen dermed ikke gjelder her. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Hensikt: Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og 
skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling 
etter plan- og bygningsloven 

 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2018) 

Hensikt: Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i 
kommuner og fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Planlegging skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning). 

 

2.1.4 Forurensningsloven og forurensningsforskriften 
Hensikt: Forurensningsforskriften slår fast i §2-4 at tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset 
grunn i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført.  

Dersom det skal utføres terrenginngrep i områder med forurensede masser, må det iht. 
Forurensningsforskriftens kap. 2 utarbeides en tiltaksplan med instruks for graving i og håndtering 
av forurensede masser. Tiltaksplanen må godkjennes av forurensningsmyndigheten før terreng-
inngrep kan påbegynnes.  

 

2.1.5 Forskrift om konsekvensutredninger 
Hensikt: Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning 
under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller 
tiltak kan gjennomføres. 

I forbindelse med bestilling av oppstartsmøte for reguleringsarbeid med Tjeldsund kommune 
gjorde Statsbygg en vurdering av om planarbeidet er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger. Tjeldsund kommune fastslo på bakgrunn av Statsbyggs redegjørelser at 
tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig.  



  
 

 

6 
 

 

2.2 Regionale planer 

2.2.1 Fylkesplan for Nordland 
Gjennom Fylkesplan for Nordland 2013-2025 er det satt arealpolitiske retningslinjer for Nordland. 
Fylkesplanen har tre målområder: 1) Livskvalitet, 2) Livskraftig lokalsamfunn og regioner, og 3) 
Verdiskaping og kompetanse. Som en del av beskrivelsen for å gi livskraftig lokalsamfunn ligger 
tilrettelegging for utdanning utover grunnskolenivå. Av relevante arealpolitiske retningslinjer for 
tema by- og tettstedsutvikling er at arbeidsplasser, besøksintensive virksomheter og nye 
boligområder bør lokaliseres i gangavstand fra gode kollektivtilbud. For naturressurser, 
kulturminner og landskap finner vi at forvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i sjøer, 
elver, grunnvann og kystvann skal ivaretas gjennom ei helhetlig arealplanlegging, hvor 
kommunene bør utarbeide helhetlige vannmiljøplaner. 

2.2.2 Kystplan 2018-2028 (under utarbeidelse) 
 
Kystplan 2018-2028 legges ut på høring i april 2019, og skal etter planen vedtas høsten 2019. 
Forslag til kystplan, er tilpasset reguleringsplan for brannskoleområdet. Området i sjø ved 
kaiområdet, er i kystplan avsatt til havneområdet.  

2.3 Kommuneplaner og/eller kommunedelplaner 

2.3.1 Kommunal planstrategi 2017-2020.  
Kommunens planstrategi ble vedtatt 26. april 2017. Strategien beskriver utviklingstrekk i 
Tjeldsund, kommunens sterke og svake sider, og vurderer behov for rullering av kommune-
planen, kommunedel-planer og reguleringsplaner. I kapittelet om næringsutvikling og syssel-
setting står det at kommune og stat er de største arbeidsgiverne i Tjeldsund kommune og videre 
at Norges Brannskole er lokalisert på Fjelldal, området rundt skolen må tilrettelegges slik at 
skolen har mulighet for å ekspandere. 

2.3.2 Kommuneplan 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 14. oktober 2004. Eiendommene innenfor planen er avsatt 
til offentlig formål (fremtidig og eksisterende), LNF-område, friområde og område for fremtidig 
industri. Område for brannskolen omfattes av kommunedelplan for Fjelldal, følgende står i 
arealdelens bestemmelser: «Områder for kommunedelplaner (K1-K4) Områder som omfattes av 
kommune-delplaner: Fjelldal/Ramstad (K1)». 

Relevante bestemmelser: «Stadfestede/vedtatte reguleringsplaner gjelder foran kommune-
planens arealdel. For områder som omfattes av slik plan gis derfor kommuneplanen ikke 
rettsvirkning.» 
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Figur 1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Tjeldsund kommune. 

2.3.3 Kommunedelplan for Fjelldal – Ramstad  
Kommunedelplan for Fjelldal – Ramstad ble vedtatt samtidig som kommuneplanens arealdel, den 
14. oktober 2004. I kommunedelplanen er brannskolens område avsatt til offentlig formål, 
fremtidig og nåværende, i tråd med den overordnede kommuneplanen. 

Kommunedelplanen har krav til reguleringsplan for tiltak som iverksettes innenfor området som er 
avsatt til offentlig formål. Brannskolen har i dag bygninger som ligger under 100 meter fra strand-
linja, og planlegger også nybygg som ligger under 100 meter fra strandlinja. På eiendom 72/219, 
inntil planområdet, finnes en samling gravrøyser. 

Tjeldsund kommune har i oppstartsmøte bekreftet at formålsgrensa er å regne som byggegrense 
i gjeldende reguleringsplan fra 2004. Ved reguleringsendring må det legges inn ny byggegrense. 
Kravet om å ikke bygge noe innenfor 100-metersbeltet fra strandlinja er å anse som fraveket 
gjennom gjeldende kommuneplan og –delplan. 
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Figur 2: Utsnitt fra kommuneplandel for Fjelldal – Ramstad. Brannskolens område er avsatt til offentlig 
bebyggelse.  

 

2.4 Gjeldende regulering 

Reguleringsplanen for Norges brannskole ble vedtatt 29.06.2004. Størstedel av planområdet er 
avsatt til byggeområder for offentlig/allmennyttig formål (skole, opplæringssenter). Et mindre 
område sør for brannskolens område er avsatt til spesialområde med underformål friluftsområde. 
Deler av Erling Johannessens vei er avsatt til fellesområder med underformål felles avkjørsel. 
Denne planen omfatter alle bygninger og arealer som brukes av brannskolen i dag, bortsett fra 
bygningen på gbnr 72/254 som kalles oljevernbygningen. Denne eiendommen, som ligger inntil 
Strandavegen, med atkomst fra Erling Johannessens vei, eies av Tjeldsund kommune. 
Eiendommen er uregulert. 
 
Bestemmelser i gjeldende regulering: 
• Felt 01 – utnyttelse maksimum 40% (BYA), og høyde maksimum 9 meter (2 etasjer) 
• Felt 02 – utnyttelse maksimum 5000 kvm (T-BTA), og høyde maksimum 9 meter (2 
etasjer) 
• Felt 03 – utnyttelse maksimum 4000 kvm (BTA), og høyde maksimum 9 meter (2 etasjer) 
 
Parkering skal løses innenfor utbyggingsområdene. 
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Figur 3: Gjeldende reguleringsplan for Norges brannskole og Avinors treningssenter. Vedtatt i 2004. 

 

2.5 Pågående planarbeid/byggesaker i nærheten 

Pågående planarbeid i nærheten: 

 Campus Fjelldal. Planen skal legge til rette for bygging av 250 - 300 studentboliger ved 
Norges brannskole. Det skal reguleres adkomstvei, gang- og sykkelveier, parkering, 
friarealer mm. Det skal utredes nytt kryss mellom FV713 og FV824. Oppstart av 
planarbeid er varslet. 

 Kalshågen II boligfelt i Fjelldal. Planområdet ligger på østsiden av Fjelldal. Hensikten med 
planarbeidet er å klargjøre område for utbygging av boliger med tilhørende anlegg.  
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2.6 Eierforhold 

Eiendommene ved brannskolen er fordelt mellom fire eiere, hvorav Statsbygg eier det største 
arealet. Se kart og tabell under. 

 

Figur 4: Planen viser oversikt over de ulike gårds- og bruksnummer og eiere. Rød understrek eies av Statsbygg, 
blå av Tjeldsund kommune og svart av Tjeldsund kommune og utbyggingsselskap. 

Eiersituasjon Gbnr.:  Eiersituasjon:  
1852/72/193/0 Statsbygg 
1852/72/219/0 Statsbygg 
1852/72/259/0 Statsbygg 
1852/72/268/0 Statsbygg 
1852/72/273/0 Statsbygg 
1852/72/274/0 Statsbygg 
1852/72/306/0 Statsbygg 
1852/72/227/0 Tjeldsund kommune 
1852/72/307/0 Tjeldsund kommune 
1852/72/255/0 Tjeldsund kommune 
1852/72/278/0 Tjeldsund kommune og utbyggingsselskap 
1852/72/254/0 Tjeldsund kommune 

Figur 5: Oversikt over eiere med gårds- og bruksnummer innenfor planområdet  
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3 Eksisterende situasjon 

3.1 Beliggenhet 

 

Figur 6: Oversiktsbilde som viser plassering av Norges brannskole på Fjelldal. Kilde: Google maps.  

Eiendommen som rommer Norges brannskole ligger på Fjelldal i Tjeldsund kommune i landlige 
omgivelser. Planområdet grenser til naturområder og spredt boligbebyggelse på nedre og øvre 
Fjelldal. Sør for brannskolen ligger det et område med flere idrettsflater. Eiendommen ligger i 
kystsonen med utsikt mot Hinnøya. Nærmeste byer er Harstad som ligger 45 km unna (ca. 45 
min med bil) og Narvik som ligger ca. 80 km unna (ca. 1 t og 20 min med bil). Skolen ligger 15 km 
unna flyplassen på Evenes (ca. 18 min med bil) med avganger til og ankomster fra Oslo, Tromsø, 
Bodø og Andenes. 

 

Norges  
brannskole 

Harstad 

Evenes  
flyplass 
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Figur 7: Flyfoto over Fjelldal. Kilde: Statsbyggportalen 

 

3.2 Dagens bruk 

Norges Brannskole (NBSK) tilbyr utdanning og opplæring innen innsats og beredskap, fore-
byggende og feierfag, flybrannslukking og oljevernberedskap. Undervisningen foregår i dag både 
via nettbasert læring, teori, øvelse og praksis.  

Norges brannskole er en stor arbeidsplass i Tjeldsund kommune. Virksomheten har i dag 44 
årsverk og kurselever fra hele Norge som kan være alt fra 30-100 samtidig. Kurselever reiser i 
hovedsak med fly kombinert med buss. 

 

 
Figur 8: Flyfoto over brannskoles arealer og bygninger. Kilde: NSBK. 

 

3.3 Bygninger og eksisterende anlegg  

Innenfor planområdet finnes en rekke bygninger knyttet til dagens brannskoles virksomhet, samt 
noen andre formål. Figur 9 viser bygningene med tilhørende bygningsnummer. Det er rundt 
fjorten større bygninger og sytten mindre bygninger. De fleste bygningene er registrert som 
undervisningsbygg, kontorbygg, brannstasjon eller lagerbygg. Noen av bygningene er registrert 
som klinikk, gatekjøkken og idrettsbygg. 

Norges  
brannskole 

Fjelldal  
øvre 

Fjelldal  
nedre 

Lonelva 
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Innenfor Norges brannskole er det en stor variasjon av bygninger som brukes under opplæring, 
blant annet øvingshus, brannstasjon og undervisningsbygg (se figur 8). Det meste av øvings-
arealet er plassert i vest mot fjorden. Det er behov for vedlikehold på en del av byggene, særlig 
internatbygningene.  
Samlet oversikt over brutto gulvareal for dagens bygg er 12042 m2 
 

Figur 9: Bildet viser en oversikt over dagens bygningsbruk/arealbruk på NBSK (Norges brannskole). Kilde:  
NSBK. 
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3.4 Uteområdene og øvingsfelt  

3.4.1 Øvingsfelt 

 
Figur 10: Skisse med oversikt over området fra DSB viser bruk av anleggets øvingsfelt og utearealer. Kilde: 
DSB. 

Figur 9 viser brannskolens utearealer og øvingsfelt med brannobjekter. I brannskolens øvingsfelt 
nord på eiendommen er det i dag oppsatt flere installasjoner og øvingsobjekter for øvelse 
tilknyttet blant annet varm og kald røykdykking.  

Sørvest på eiendommen ligger det et større område i dag som brukes til øvelse for bilbrann, 
plass for biler til bruk for trening og dropp-billager. Her ligger det også et felt for flybrann med et 
eget flyobjekt til bruk i trening. Avinor har eget øvingsfelt med flykropp inne på brannskolens 
område (se figur 9). 
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Figur 11: Foto fra øvelse på øvingsfelt NSBK. Kilde: NSBK 

 
Figur 12: Et av øvingsobjektene for røykdykking. 

Figur 13: Foto fra øvingsfeltet i området med trening for 
flybrann Kilde: NBSK. 

 

 
Figur 14: Øvingsfeltet sett mot vest fra 
øvingsfelt NSBK. 

 
Figur 15: Fotografiene viser øvingsobjekter i øvingsfeltet slik 
det er i dag. 

 
Figur 16: Foto viser mange av brannobjektene 
for øvelse, inkludert hus til røykdykking. 
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3.4.2 Avrenning 
Øvingsfeltet har i dag fastdekke av asfalt og betong. Fra øvingsfeltet er det avrenning til 
dreneringsrenner som går inn i dreneringsbasseng under bakken. Her blir avrenning renset og 
vann går til slutt ut i havet gjennom ledning i bakken. 

 

Figur 17: Foto fra øvelse fra øvingsfelt NSBK. Kilde: NSBK 

 

3.4.3 Parkering 
Parkeringsplassene ligger spredd i planområdet, men forholder seg stort sett til Erling 
Johannesens veg. Antall parkeringsplasser ligger i dag mellom 60 og 70 innenfor planområdet.  

 

3.5 Kulturmiljø 

Innenfor planområdet er det registrert tre gravhauger fra jernalderen, se Figur 18. To av disse er 
godt synlige, særlig gravhaugen i nord (Hundervollen gravfelt, id 47387). Ingen av bygningene på 
brannskolens område er registrert som bevaringsverdige i sefrak-registeret.  
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Figur 18: I nærheten av brannskolen er det registrert tre gravhauger fra jernalderen. Kilde: 
Statsbyggportalen/Riksantikvaren.  

 

3.6 Naturmiljø 

Planområdet ligger i Nordland fylke og er preget av det nordlandske landskapet med mye kyst, 
lange strender, fjorder og bratte fjell. Det ligger en naturtypelokalitet helt inntil planområdet i sør. 
Denne kalles Ramstadvika og er ifølge Miljødirektoratets naturbase et svært viktig bløtbunns-
område, men ikke en utvalgt naturtype. Sør for planområdet og delvis inn på planområdet, i 
skogsområdet som er avsatt til friluftsområde i gjeldende reguleringsplan, ligger en 
naturtypelokalitet klassifisert som en viktig naturtype (verdi B), kalt Osen-Valen.  

Statsbygg har nylig gjennomført en naturtypekartlegging på sine eiendommer og i den forbindelse 
gjorde Ecofakt registreringer på eiendommene knytta til Norges brannskole sommeren 2018. 

Det ble ikke gjort registreringer av rødlistede arter ved Norges brannskole. Det er gjort 
registreringer av naturtyper innenfor planområdet. Nord for brannskolen finnes et naturlig område 
med nedbørsmyr og skog, og i de sørlige områdene finnes strandeng, seminaturlig eng med 
beitepreg, tidligere enger som nå er vokst igjen og blitt til skog, samt noe rikmyr.   

Det er også gjort registreringer av fremmede arter, rognspirea og tromsøpalme (punkt 7 i figur 
19). 
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Figur 19: Kartet viser registrerte naturtyper og fremmede arter ved Norges brannskole, Tjeldsund 
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Figur 20: Kartutsnitt hentet fra Miljødirektoratets naturbase. Området som er markert som rødt er klassifisert som 
en viktig naturtype (verdi B), sand- og grusstrand, kalt Osen-Valen. 
(https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00046754) 

 

 
Figur 21: Oversiktsbilde over Norges brannskole. Loneelva har sitt utløp i Osen som innehar verdifulle naturtyper 
og dyrearter. 
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3.7 Landskap 

Brannskolens øvingsområde ligger eksponert ut mot Tjeldsundet, med begrenset innsyn fra land-
områder på grunn av beliggenheten ute på et nes med skog mot sør og øst.  

 

3.8 Friluftsliv 

Brannskolens område brukes ikke til friluftslivsaktiviteter i dag. Strandlinja sør for brannskolen 
brukes til friluftsliv.  

 

3.9 Trafikkforhold 

Brannskolen ligger i en kjøreavstand på ca. 45 km fra Harstad sentrum i nord, ca. 14 km fra 
administrasjonssentrum i Hol i vest og ca. 15 km fra Evenskjer i nordøst samt Harstad/Narvik 
lufthavn, Evenes i sydøst. 

Strandaveien har en ÅDT på omtrent 250 biler (2016), har fire busstopp og en fartsgrense på 50 
km/t. Det er få busser som går fra Fjelldal, men rute 18-643 går mellom Fjelldal og Nordås E10. 
Her korresponderer den med andre busser som går videre til henholdsvis Evenes lufthavn og 
Harstad. På ukedager har bussen to avganger. Fjelldalsveien har en ÅDT på omtrent 900 biler.  

 

Figur 22 Dagens ÅDT (år 2017) på fv. 824 og fv. 713 (NVDB). 

Gående og syklende 

Området er bilbasert, og det er ikke tilbud til gående eller syklister i form av fortau/gang-sykkelvei 
verken langs fv. 824 Fjelldalsveien eller fv. 713 Strandaveien. 

 

3.10 Forurensning, støy, risiko 

3.10.1 Utslipp og forurensning knyttet til virksomheten 
PFC-forbindelsen PFOS (perfluoroktansulfonat) er påvist i jord- og grunnvann på skogsområdet 
som ligger sørvest for administrasjonsbygget til NBSK foran eksisterende brannstasjon. 
Forurensningen skyldes testing av slukkeskum. Bruk av PFOS ble forbudt i 2007, og NBSK 
bruker ikke dette lenger.  

Norges Brannskole har en godkjent utslippstillatelse (datert 05.07.2002, sist endret 11.08.2008). 
Denne inkluderer utslipp til vann. 
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3.10.2 Støy 
Det er ingen støyforurensning til naboer slik det er i dag- og det er heller ikke noe som tilsier at 
det skal bli det i fremtiden. Det vil i perioder med øvingskjøring bli noe bilstøy fra øvingsanlegget.  
Sirener fra brannbil under øvelse er en potensiell støykilde. Bruk av sirener begrenses i størst 
mulig grad, primært fordi det vil kunne skade elever/studenter/instruktører som er i umiddelbar 
nærhet.  

 

3.10.3 Støv 
Øvingsanlegget medfører utslipp av røyk og lukt ved brannøvelser. Øvingsanlegget er arrondert 
slik at brannslokningsaktiviteten ligger ut mot Tjellsundet. Ved hovedvindretning fra sørvest vil 
røyk og lukt føres ut over sjøen og oppløses. Stor avstand til nabobebyggelse gjør at røyk ikke er 
et problem.  

 

3.10.4 Skred 
Utenfor planområdet er det risiko for både snø- og steinskred, samt aktsomhetsområder for 
steinsprang. Selve planområdet ligger ikke innenfor disse sonene. 

 

3.10.5 Flom og stormflo 
Store deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområdet for flom og er dermed utsatt ved 
økt vannstand. I følge DSB er returnivå for 200-års stormflo beregnet til å være 236 cm over 
dagens havnivå i nedre Fjelldal for perioden 2080-2100. 

 

3.11 Analyser og utredninger 

Risiko- og sårbarhets- (ROS) analyse, Golder Assosiates AS (Vedlegg 6) 

Kartlegging av biologisk mangfold, Ecofact 2018 (Vedlegg 7) 

Trafikkanalyse Fjelldag 2- Norges brannskole i Tjeldsund kommune, Norconsult datert 
16.11.2018 (vedlegg 8) 

 

3.12 Risiko- og sårbarhet  

Alle relevante forhold under eksisterende situasjon er vurdert. 

For å identifisere uønskede hendelser er det gjennomgått en sjekkliste, som omfatter: 

 Naturgitt forhold 

 Tidligere bruk 

 Infrastruktur 

 Omgivelser 

 Ulovlig virksomhet 

I tillegg er virksomheten på brannskolen vurdert. 

Uønskede hendelser som er identifisert som mulige er tatt med i ROS-analysen. Sjekklisten, som 
også viser disse vurderingene følger som vedlegg til ROS-analysen. 
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Det er kun en uønsket hendelse hvor det må iverksettes tiltak for at risikoen skal anses å være 
akseptabel, og det er uønsket hendelse som omhandler forurenset grunn. 

4 Beskrivelse av planforslaget 

Plankart i målestokk 1:1000, datert 29.03.19, (Vedlegg 1) 

Reguleringsbestemmelser, datert 08.04.19, (vedlegg 2) 

Illustrasjon til planforslag, (vedlegg 3) 

 

4.1 Beskrivelse av tiltaket 

For å kunne øke undervisningskapasiteten trenger brannskolen å utvide både under-
visningsarealer innendørs, og undervisningsarealer på øvelsesfeltet utendørs. I tillegg er det 
behov for å sikre øvelsesfeltet med adgangsport og gjerde. Nye planlagte bygninger utgjør ca 
5200 BYA. Høyeste konstruksjon vil være en høyderigg som vil bli mellom 14-15 m over terreng. 
Utover dette vil planlagte bygg hovedsakelig ligge på fra 1 til 2 etasjer. Planen åpner for 3 etasjer 
tilsvarende enkelte eksisterende bygg innenfor området. 

  
I tillegg planlegges det å etablere anlegg for teknisk infrastruktur som vannledninger, anlegg for 
overvannshåndtering mm. både i området med undervisningsbygninger og innenfor øvingsfeltet.  
 
Oversikt over de planlagte nye bygningene følger under.  
  

 Fire rekkehusenheter i en etasje (øvelsesobjekter), mellom 200 og 300 kvm i BYA til 
sammen 

 En lagerbygning ca. 1000 – 1200 kvm BYA. Skal dekke hele øvelsesfeltets lagerbehov. 
En etasje, ca. 6-8 meters høyde. 

 Undervisningsbygg med kantine. Bygningen er under programmering, ca. 2500 kvm BRA. 
To eller tre etasjer, dvs. 8 -12 meters høyde. 

 En brannstasjon til undervisningsformål med feltklasserom, vaskehall og verksteds-
funksjoner, ca. 2800 kvm BTA (BYA vil bli noe mindre), med høyde på 8-9 meter til 
gesims. Brannstasjonen skal ha oppstillingsplass for 10 brannbiler, en stigebil, en tankbil 
og to fremskutte enheter. 

 En undervisningsbygning for brannteori på ca. 100 kvm som inneholder et feltklasserom 
for demonstrasjonsbrenning på øvingsfeltet. En etasje. 

 Objekt for varme røykdykk. Ca. 150 kvm BYA og to etasjers høyde (6-7 meter). Dagens 
øvelseshus erstattes med nytt bygg. Objektet benyttes til varme røykdykk. 

 Høyderigg (øvelsesobjekt) for trening på høyderedning. Grunnflate mellom 50 og 100 
kvm BYA i ca. tre etasjer, tilsvarende opp til 15 meter for overkant gelender for tårndelen 
av bygget. 

 
Oversikt over planlagte konstruksjoner og anlegg i øvelsesområdet: 

 Jernbaneanlegg (øvelsesobjekt). Eksisterende jernbaneanlegg skal flyttes og kombineres 
med nytt trafikkområde. Anlegget består av 30 meter plattform og 65 meter 
jernbaneskinner, et lokomotiv, kjøreledninger og planovergang. 

 Trafikkområde som består av vegstrekninger (øvelsesobjekt) og interne atkomstveger på 
øvelsesområdet 
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 Sammenraste bygninger (øvelsesobjekt). Dette blir et område med sammenraste bygg, 
hvorav to større bygninger, i hhv. betong og tre/betong, for å øve på bygningskollaps.  

 Område med fast dekke som kalles droppsone for biler med biloppbevaring. Plassen for 
oppbevaring av biler skal være inngjerdet med tette vegger. Gjerdet blir ca. to meter høyt. 
Innenfor området står en mobil kran for bildropp.  

 Dyregrop, et område for øvelse på dyreredning. Et område med ti meter i diameter med 
løse masser. 

 Port for adgangskontroll, samt gjerde for å sikre at uvedkommende ikke kan komme inn 
på øvingsfeltet  

 Nytt bufferbasseng (håndtering av avrenning) for objektene på den sørlige delen av 
området. 

 Master for belysning av øvingsfeltet. 
 Vegetasjonsskjerm mellom undervisningsbygningene og øvelsesfeltet. Se vedlagt 

oversiktsplan. 
 
Det skal etableres 100 p-plasser og 40 nye sykkelparkeringsplasser. Sykkelparkeringen skal 
fordeles på inngangsområder til de mest brukte bygg utenfor øvingsområdet. 
 
Landskapsplanen viser planlagte nye bygg og undervisningsområder. I detaljplanleggingen vil 
innpassingen av bygg og øvelsesområder optimaliseres med tanke på å hensynta omgivelsene.  
 
 

Figur 23 Landskapsplan viser planlagte nye bygg og utvidet øvelsesområde.  
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4.2 Planlagt arealbruk (reguleringsformål) 

 

Figur 24 Oppdatert reguleringsplan for Norges brannskole, datert 12.04.19 

 

Planlagt arealbruk (reguleringsformål) 

§ 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg, Undervisning, offentlig formål, Felt 1, 2 og 3 

§ 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, Kjøreveg, felles avkjørsel og atkomst 

§ 12-5 nr. 3 Grønnstruktur, Friområde 

§ 12-5 nr. 5 Landbruks,- natur og friluftsformål samt reindrift , Vern av kulturmiljø eller 
kulturminne 

§ 11-8 a Sikrings-, støy- og faresoner, Høyspenningsanlegg 

§ 11-8 d, Båndleggingssone Båndlegging etter lov om kulturminner 

 

4.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål med løsningsbeskrivelse 

4.3.1 Bebyggelsens plassering og utforming  
Arealet innenfor Felt 1 skal benyttes til byggeområde for offentlig formål/allmennyttig: skole, 
opplæringssenter og øvingsfelt for brannslokking. Tillatt bebygd areal skal ikke overstige % 
BYA=40%. Dette er tilsvarende utnyttelse som i planen fra 2004. 
Bebyggelsen kan bygges i inntil 3 etasjer. Gjennomsnittlig gesimshøyde skal være maks. 15m 
over terreng. Det tillates tekniske anlegg på tak utover 15m. Området skal benyttes til 
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øvingsområde for brannslokning. Det tillates oppført installasjoner knyttet til øvingsområdets 
funksjon. Bebyggelse i øvingsfelt, som høyderigg m/tårn, kan være høyere enn angitt 
gesimshøyde. Det skal etableres en vegetasjonsskjerm på min. 15m bredde mellom øvingsfelt for 
brannslokking med driftsbygninger og bebyggelse for kontor, undervisningsarealer og internat.  
 

Arealet innenfor Felt 2 skal benyttes til byggeområde for offentlig/allmennyttig formål: skole, og 
treningssenter. Tillatt bebygd areal skal ikke overstige % BYA=40%. Dette er en endring i forhold 
til planen fra 2004. 
Bebyggelsen kan bygges i inntil 3 etasjer.  Gjennomsnittlig gesimshøyde skal være maks. 15 m 
over terreng. Det tillates tekniske anlegg på tak utover 15m. 
Det skal etableres en vegetasjonsskjerm på min. 15m bredde mellom felt 02 og 03 og mot 
idrettsbaner i sør.  
 

Arealet innenfor Felt 3 skal benyttes til byggeområde for offentlig/allmennyttig formål: skole, 
treningssenter og øvingsfelt for brannslokking.  
Tillatt bebygd areal skal ikke overstige % BYA=40%. Dette er en endring i forhold til planen fra 
2004. 
Bebyggelsen kan bygges i inntil 3 etasjer.  Gjennomsnittlig gesimshøyde skal være maks. 15m 
over terreng. Det tillates tekniske anlegg på tak utover 15m. Området skal benyttes til 

øvingsområde for brannslokning. Det tillates oppført installasjoner knyttet til øvingsområdets 
funksjon. Bebyggelse i øvingsfelt, som høyderigg m/tårn, bildropp kan være høyere enn angitt 
gesimshøyde.  

 
Det tillates opparbeidet terreng-/øvingsløype for brannbiler innenfor området. 
 

4.3.2 Parkering  
Parkering skal løses innenfor byggeområdene. Parkeringsplassene som i dag er innenfor 
øvingsområdet vil legges ned, slik at personbilparkering skjer utenfor porten, på ny planlagt 
parkering ved innkjøringen til Brannskolen. 
 
Det skal opparbeides 100 nye p-plasser og 40 sykkelparkeringsplasser. Disse plassene, i tillegg 
til de ca 40 eksisterende, vil dekke behovet for parkering for de ansatte og kurselever. Det 
tilrettelegges for 0,7 parkeringsplasser pr ansatte og 0,2 parkeringsplasser pr student/elev, samt 
sykkelparkeringsplasser tilsvarende 0,05 plasser pr ansatt/student/elev.  
 

4.3.3 Tilknytning til infrastruktur 
Det er lagt inn et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at før igangsettingstillatelse av alle nybygg 
kan gis, skal teknisk plan for tilfredsstillende vann- og avløpsforhold inklusive nødvendig 
fordrøyning av overflatevann samt slukkevann til bruk på øvingsområdene, godkjennes av 
Tjeldsund kommune. Gjennomføring av tiltakene etter teknisk plan skal være gjennomført før 
brukstillatelse til nye bygg gis. 
 
Det skal bores etter eget vann til bruk ved øvelser der en bruker slukkevann. 
 
Bestemmelsene sikrer at innenfor fareområdet rundt høyspenningsanlegget kan det ikke 
etableres bygg eller anlegg uten tillatelse fra kraftlinjens eier. 
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4.3.4 Trafikkløsning  
Kjøreatkomst via felles avkjørsel fra offentlig vei er angitt med piler på plankartet. Avkjørselen 
gjelder for feltene 01, 02 og 03. Denne situasjonen er uendret i forhold til gjeldene plan. 

 

4.3.5 Miljøoppfølging  
Miljøoppfølgingen av områdene på brannskolen ivaretas av annet lovverk. 

Norges Brannskole har en godkjent utslippstillatelse (datert 05.07.2002, sist endret 11.08.2008). 
Denne inkluderer utslipp til vann. Godkjenning av utslipp til vann sier at avløpsvann skal ha 
renseanlegg for utskilling av olje og skal kompensere forvirkningen av eventuelle dispergerende 
egenskaper ved slukkemidlene.   Ang. slukkemiddel står det i punkt 2.5 ‘Det skal bare brukes 
slokkemidler med liten giftighet, og som gir minst mulig skade på omgivelsene’. 

 

4.3.6 Universell utforming  
Universell utforming av byggverk og opparbeidede uteområder legges til grunn for all utforming 
innenfor planområdet. Øvingsobjektene er unntatt fra kravene til uu. 

 

4.3.7  Kulturmiljø 
Deler av Hundervollen gravfelt ligger innenfor reguleringsplanen fra 2004. I reguleringsendringen 
er plangrensen justert slik at hele kulturminnet med sikringssone innlemmes i planen. Formålet er 
LNF, Vern av kulturmiljø eller kulturminne.  

I tillegg legges det på en hensynssone båndlegging etter lov om kulturminner for arealet med 
kulturminnet og sikringssonen rundt det automatisk fredete kulturminne, ID 47387. 

 

4.3.8  Naturmiljø 
Ved utforming av øvingsfeltet har det vært lagt vekt på å konsentrere øvingsobjektene i områder 
hvor det allerede i dag utføres øvelser og i områder uten eksisterende vegetasjon.  Øvingsarealene 
er i størst mulig grad trukket vekk fra strandsonen jmf. Landskapsplanen (figur 23) 

I forbindelse med utvidelse av aktiviteten på brannskolen krever noen av elementene mer areal. 
En del av øvingsområde for trafikk er plassert i eksisterende vegetasjonssoner og delvis innenfor 
naturtype 3 (Åpen myrflate i boreonemoral til nordboreal sone) og 4 (Kalkrik åpen jordvannsmyr) (I 
rapport Biologisk mangfold Tjeldsund). Inngrepene i forbindelse med de nye installasjonene 
minimeres og tilpasses dagens terreng i størst mulig grad. De nye opparbeidede arealene vil være 
konsentrert og på den måten begrense aktiviteten i de gjenværende naturarealene. Opparbeidede 
areal vil ha en kontrollert avrenning.  

 

4.3.9 Kollektivtilbud 
På ukedager er det busskorrespondanse til Evenes lufthavn og Harstad med to avganger.  

 

4.3.10 Rekkefølgebestemmelser 

 Parkering skal være ferdig opparbeid i henhold til godkjent utomhusplan før brukstillatelse 
til nye bygg gis. 
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 Før byggearbeid innenfor delfeltene tillates igangsatt, skal det foreligge godkjent utomhusplan 
som redegjør for eksisterende og nytt terreng, eksisterende og ny vegetasjon, arealer for 
opphold og aktiviteter, atkomstforhold og parkering. 

 Teknisk plan for tilfredsstillende vann- og avløpsforhold inklusive nødvendig fordrøyning av 
overflatevann samt slukkevann til bruk på øvingsområdene, skal godkjennes av Tjeldsund 
kommune, før igangsettingstillatelse av alle nybygg kan gis. Gjennomføring av tiltakene etter 
teknisk plan skal være gjennomført før brukstillatelse til nye bygg gis. 

 

4.3.11 Avbøtende tiltak med hensyn til ROS 
 

Forurensing i grunnen 

Det er kartlagt at det er en helserisiko ved eksponering av mennesker og spredning til miljø i 
anleggsfasen (Rød). Det er derfor iverksatt tiltak på dette området slik at man oppnår akseptabel 
risiko (grønn). 

Det er utarbeidet tiltaksplan for gravearbeider i forbindelse med utviklingen av brannskolen. 
Forurensede masser som overskrider akseptkriteriene vil fjernes fra tiltaksområdet. Tiltaksplanen 
er godkjent av Miljødirektoratet. De to mest forurensede områdene innenfor planområdet 
omfattes ikke av utbyggingstiltakene. Miljødirektoratet har muntlig varslet at det vil komme pålegg 
om sanering av disse områdene. Etter ferdigstilte gravearbeider, og etter sanering av de to mest 
forurensede områdene, vil hele området være sanert. 

 

Teknisk infrastruktur 

Det er kartlagt at trafikksikkerheten på brannskolen vil kunne bli redusert som følge av økt 
aktivitet. Brannskolen lager derfor prosedyrer for trafikk (kjøring og gang-trafikkanter). Det vil ikke 
bli mulighet for parkering av personbiler på øvingsfeltet, dvs at det ikke vil bli privat trafikk på 
øvingsfeltene, og trafikkbildet vil minkes. 

 

Brann og eksplosjon 

Lagring og håndtering av større mengder av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer kan føre til 
uønskede hendelser. Brannskolen har iverksatt tiltak om forskriftsmessig lagring og håndtering av 
eksplosjonsfarlig stoff. 

 

Støy 

Utslipp av uakseptabel støy, sirener på brannbiler, innenfor NBSK er kartlagt som en mulig 
uønsket hendelse. Brannskolen har iverksatt tiltak for å begrense bruk av sirener ved øvelse. Det 
informeres i forkant når det er øvelser, og jevnlig oppfølging av ansatte er ivaretatt (f.eks. 
hørselstest dersom behov). 
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5 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 

5.1 Arealbruk 

Det er ikke behov for å endre planens formål, formålsgrenser eller avgrensning for å kunne 
gjennomføre de ønskede utbyggingstiltakene innenfor planen, men det er behov for å øke 
utnyttelsesgraden og høydebegrensningene. Det er allikevel gjort to justeringer av plangrensen 
og lagt inn et nytt formål etter ønske fra Tjeldsund kommune og Nordland fylkeskommune.  

Tilpasning til planavgrensning for campus Fjelldal vil medføre en endring i reguleringsgrensen for 
brannskolen, men dette vil ikke få noen konsekvenser for bruken av området.  

Planendringen medfører en endring i plangrensen og formålsgrensene i tilknytning til et fredet 
kulturminne. Hele kulturminnet med sikringssonen legges inn under formålet Vern av kulturmiljø 
og kulturminne. Planområdet utvides med ca 3 daa som følge av dette.  Denne tilpassingen er 
gjort etter innspill fra Nordland fylkeskommune.   

Deler av tiltaket befinner seg innenfor 100-meters-beltet fra sjøen. Byggeformål i 100 meters-
beltet er avklart gjennom gjeldende kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan.  

 

5.2 Naturmangfoldloven  

Formålet med loven er å ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige 
utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som 
kjennetegner den enkelte naturtype (jf. naturmangfoldloven § 4). 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal legges til grunn for planarbeidet, og vi har gjort følgende 
vurderinger: 

 § 8 om kunnskapsgrunnlaget. 

Kunnskapsgrunnlaget er basert på utsjekk i miljødirektoratets naturbase og en 
Kartlegging av biologisk mangfold utført av Ecofakt, for Statsbygg sommeren 2018. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

 

 § 9 om føre-var-prinsippet 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig i forhold til dyreliv og 
naturtypekartlegging. Områdene som er avsatt til byggeformål i gjeldene plan vil 
videreføres i endret plan. Det er derfor liten fare for at tiltaket vil få ukjente negative 
konsekvenser for naturmangfoldet. 

 

 § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning. 

Tiltaket medfører en liten økning av belastning på økosystemet da BYA i planendringen 
økes noe i forhold til gjeldene plan. Det er ingen nye områder som avsettes til 
byggeområde som følge av planendringen.  

 

 § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.  

Tiltakshaver skal etter § 11 begrense skader på naturmangfoldet. I den videre prosessen 
vil tiltakshaver stå ansvarlig for miljøoppfølging av byggeprosjektet. 
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 § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 
Det legges til grunn at miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder benyttes i 
byggeperioden. 

 

5.3 Friluftsliv 

I friluftsområdet skal det beholdes vegetasjonsskjerm mot byggeområdet mot nord, Felt 03. 

Noen av tiltakene vil ligge innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Disse ligger innenfor 
byggegrensen som er lik formålsgrensen, i gjeldene reguleringsplan. Brannskolens område 
brukes ikke til friluftsaktiviteter i dag, og vil heller ikke bli tilgjengelig for friluftsliv i fremtiden. 

Strandlinja sør for brannskolen brukes til friluftsliv i dag. Planendringen får ingen konsekvenser 
for friluftsliv.  

 

5.4 Landskapsbildet 

Med tanke på virkninger for landskapsbilde vil nye bygninger, konstruksjoner og anlegg ligge 
innenfor det arealet som brukes av brannskolen i dag. Brannskolens øvingsfelt vil i større grad 
enn i dag bli opparbeidet. Det planlegges en vegetasjonsskjerm mellom øvingsfeltet og 
undervisnings-/administrasjonsområdet for å avgrense områdene visuelt. Både nærvirkning fra 
områder som brukes til opphold i Fjelldal, og fjernvirkning fra områder rundt, vil i all hovedsak 
forbli uendret. 

 

5.4.1 Trafikk og parkering 
En økning av aktiviteten ved brannskolen vil også medføre en økning i parkeringsbehovet. 
Tjeldsund kommune ønsker at det tilrettelegges for 0,7 parkeringsplasser pr ansatte og 0,2 
parkeringsplasser pr student/elev. Videre at det etableres sykkelparkeringsplasser tilsvarende 
0,05 plasser pr ansatt/student/elev. Reguleringsplanen legger opp til at det skal etableres 100 
nye p-plasser for bil i tillegg til ca 40 eksisterende og 40 sykkelparkeringsplasser fordelt på 
inngangsområder til de mest brukte bygg utenfor øvingsområdet. Dette tilfredsstiller den 
utbygging som er planlagt ifm etablering av fagskolen.  

 

Tabell 1 Krav til antall parkeringsplasser 

 Grupper Antall Krav til p-dekning Antall plasser 

Bil Studenter/elever 320 0,2 64 

Bil Ansatte 80 0,7 56 

Sum bil 
 

  120 

Sum sykkel Alle 400 0,05 20 

 

Tjeldsund kommune har fått utført en trafikkanalyse med tanke på kapasitet i krysset fv. 824 
Fjelldalsveien x fv. 713 Strandaveien. Beregningsresultatene viser at det er svært tilfredsstillende 
trafikkavvikling og stor kapasitetsreserve i krysset i dag. De beregnede trafikkmengdene som 
følge av planlagt utbygging av brannskolen, studentboliger og nye boliger i Fjelldal vil ikke gi noen 
kapasitetsproblemer. Krysset vil ha tilfredsstillende belastningsgrad med en økning på 600% av 
den fremtidige beregnede makstimetrafikken.  
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5.5 Støv 

Stor avstand til nabobebyggelse gjør at røyk ikke er et problem. Nye anlegg for brannøvelser vil 
være tilrettelagt for bruk av gass til brenning. Økt aktivitet vil ikke medføre økt brenning av 
bjørkeved. Beregnet fremtidig utslipp vil ikke gå ut over allerede eksisterende utslippstillatelse.  

 

5.6 Forurensing i grunnen 

Det vil bli etablert nytt bufferbasseng for utvidet område for å fange opp mulig forurensning (eks. 
oljesøl) fra både bygninger (brannstasjon, øvelsesbygninger mm.) og øvelsesfeltet. 
Miljøbelastningen (altså kilden til forurensning) vil altså ikke øke i fremtida. Rutiner sikres ifm. 
utslippstillatelse. 

Planendringen vil ikke medføre negative konsekvenser for forurensingen i grunnen. Gjennom 
planleggingen av nybygg ved Norges brannskole er det gjennomført miljøundersøkelser og påvist 
omfattende PFAS-forurensing i grunnen.  I dialog med Miljødirektoratet er det konkludert med at 
de mest forurensede områdene bør avgrenses (for å få kontroll over spredning), og at disse 
områdene kan håndteres separat. Dermed kan man ha en mer langsiktig plan for de mer 
forurensede områdene, der det om mulig kan legges opp til rensing av massene i stedet for 
deponering.  

Miljøoppfølgingsplanen vil sikre at håndtering av svartelistearter blir dekket av deltiltaksplaner for 
gravearbeidene.  

 

5.7 ROS-analyse 

ROS-analysen har identifisert 17 potensielle uønskede hendelser, samt angitt risikoreduserende 
tiltak. Etter gjennomføring av risikoreduserende tiltak anses risikoen å være akseptabel, men fire 
av de identifiserte uønskede hendelsene vil trenge kontinuerlig fokus på risikostyring for at 
risikoen skal være akseptabel. Dette gjelder trafikksikkerhet inne på området, håndtering av 
brann- og eksplosjonsfarlige stoffer og utslipp av støv og støy. Denne risikostyringen dekkes av 
lover, regler samt prosedyrer på brannskolen og er allerede innarbeidet i rutiner ved brannskolen. 

 

5.8 Energi 

Strømkapasiteten i området er begrenset. 
Det søkes løsninger som begrenser effekttoppene på elektrisk effekt, samt prioritering av laster 
for å spre effekttoppene over flere timer. Det planlegges for grunnvarme i nye bygg. 
 
Effektuttak utover 1 MW vil utløse større nettinvesteringer for nettselskapet. 
Strømforsyning til de nye installasjonene, og installasjon av ny varmepumpe med el-kjel samt 
strøm til ny brannstasjon vil øke effektuttaket i størrelsesorden 1 MW til 1,5 MW. 
Det elektriske skal utføres ihht. forskrift for elektriske lavspenningsinstallasjoner, FEL-1998 og 
Norsk norm, NEK-400. De elektrotekniske installasjonene som forsynes fra eksisterende 
fordelinger utføres som 230V-IT. Nye installasjoner utføres som 400V-TN. 
Utførelse og beskrevne løsninger er basert på befaring og prosjektmøter med Hålogaland kraft, 
representanter fra Norges Brannskole og Statsbygg. 
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5.9 Næring og sysselsetting 

Planen tilrettelegger for en økning av utdanningskapasiteten ved brannskolen, noe som betyr 
økning i arbeidsplasser og studieplasser. Dette er positivt for sysselsettingen i kommunen. 

 

5.10 Kulturminnefaglige vurderinger 

Det at kulturminnet innlemmes i endringen i reguleringsplanen for Norges brannskole er positivt. 
Kulturminnet avsettes i plankart med formål Vern av kulturmiljø eller kulturminne og hensynssone 
båndlegging etter lov om kulturminner.   

Endringen i reguleringsplanen sikrer at man ikke åpner for tett bebyggelse rundt kulturminnet ved 
at formålets areal utvides, og at forbud mot tiltak (bålbrenning, markinngrep og mindre 
byggetiltak) er implementert i planbestemmelsene. Dette sikrer siktelinjen mellom lokaliteten og 
Tjeldsundet, hindre tett bebyggelse og bidra til å bevare kulturminnets opplevelsesverdi.  
 

5.11 Naturmiljø 

Tiltaket vil ikke komme i direkte berøring med naturtypelokalitetene som er registrert i 
miljødirektoratets naturbase. 

Inntil planområdet i sør ligger en naturtypelokalitet (Ramstadvika) som ifølge Miljødirektoratets 
naturbase er et svært viktig bløtbunnsområde, samt en annen naturtypelokalitet (Osen-Valen) 
klassifisert som viktig naturtype.  

I forbindelse med tiltaksplanen er det gjennomført en sprednings- og risikovurdering av hele 
brannskolens område (dvs. inkludert de to mest forurensede områdene). Risikovurderingen 
konkluderer med at det ikke foreligger risiko for helse eller nærmiljø knyttet til spredning av 
forurensing.  

Miljødirektoratet har godkjent at de mest forurensede områdene på brannskolen ikke saneres nå, 
men at de blir liggende urørt i påvente av en mer langsiktig plan for håndtering. Det er viktig å 
unngå spredning av forurensning i anleggsfasen.  

Ved planleggingen av de nye tiltaka på brannskolen, er eksisterende natur hensyntatt. Ved 
utforming av øvingsfeltet har det vært lagt vekt på å konsentrere øvingsobjektene i områder hvor 
det allerede i dag utføres øvelser og i områder uten eksisterende vegetasjon.   

I forbindelse med utvidelse av aktiviteten på brannskolen krever noen av elementene mer areal. 
En del av øvingsområde for trafikk er plassert i eksisterende vegetasjonssoner. Inngrepene i 
forbindelse med de nye installasjonene minimeres og tilpasses dagens terreng i størst mulig 
grad. Inngrepene i de gjenværende vegetasjonsarealene begrenses. Opparbeidede areal vil ha 
en kontrollert avrenning. 

 

5.12 Klimaforhold 

Planområdet ligger i en sone som er utsatt for stormflo. Planendringen sikrer gjennom 
bestemmelsene at bebyggelse og anlegg ikke skal ha overkant gulv i 1. etasje lavere enn 
kotehøyde 2,4 m. Dette tilsvarer DSB sin prognose for 200 års gjentaksintervall for stormflo, gitt 
estimert havnivåstigning for perioden 2080-2100. 
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5.13 Planfaglige vurderinger 

Alle tiltakene det legges opp til i forbindelse med planendringen gjøres innenfor områder som 
allerede er avsatt til utbyggingsformål i gjeldene plan. Arealbruken i planen er i tråd med gjeldene 
kommuneplan. 

 

5.13.1 Utnyttelse 
For å tilrettelegge for planlagte nye bygninger, konstruksjoner og anlegg er det ikke behov for å 
endre planens formål, formålsgrenser eller avgrensning, men det er behov for å øke utnyttelses-
graden og høydebegrensningene. 

I planendringen legges det opp til å bare bruke betegnelsen BYA (bebygd areal) framfor BRA.  

Økningen i BYA gir en fleksibel plan tilpasset den planlagte opprustingen av Norges brannskole 
med  tilrettelegging for en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell.  

 

 

 

 


