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SAMMENDRAG 

Vadsø kommune har igangsatt arbeid med utbygging av 19 nye sykehjemsplasser i tilknytning til Vadsø helsesenter og 
Vadsø bo- og omsorgssenter.  I den forbindelse er det foretatt en kartlegging av parkeringskapasiteten ved sentrene. 
Kartleggingen viser at parkeringskapasiteten er for dårlig.  

Kommunen har avklart at det er mest hensiktsmessig at det etableres to parkeringsanlegg, hver med 50 
parkeringsplasser. Siden det er noe avstand mellom anleggene utarbeides det to detaljreguleringsplaner. Arbeidet 
med planene vil foregå parallelt. 

Parkeringsplassene skal etableres med adkomst fra Bekkefaret.  

Ifm. detaljreguleringsplan for nytt sykehjem ble det åpnet for etablering av parkeringsplasser innenfor areal regulert 
til annen veggrunn, teknisk areal. Nevnte areal inngår som en del av planområdet og reguleres til parkering.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
Vadsø kommune har igangsatt arbeid med utbygging av 19 nye sykehjemsplasser i tilknytning til 
Vadsø helsesenter og Vadsø bo- og omsorgssenter.  I den forbindelse er det foretatt en kartlegging av 
parkeringskapasiteten ved sentrene. Kartleggingen viser at parkeringskapasiteten allerede er for 
dårlig. Kommunestyret har derfor vedtatt igangsetting av reguleringsplanarbeid for etablering av nye 
parkeringsplasser.  

Kommunen har avklart at det er mest hensiktsmessig at det etableres to parkeringsplasser, hver med 
50 oppstillingsplasser.  

Siden det er noe avstand mellom parkeringsanleggene utarbeides det to detaljreguleringsplaner. 
Arbeidet med planene vil foregå parallelt. 

1.2 Nøkkelopplysninger 
NØKKELOPPLYSNINGER/PLANFAKTA 
Kommune  Vadsø (5405)  
Gårdsnummer / Bruksnummer  8/1079 og 8/3 
Gjeldende planstatus  Fossen vest (2013001) vedtatt 12.06.2014 og 

Detaljregulering for HRO Vadsø dagsenter vedtatt 
06.06.2019 

Plannavn og Plannr.  Detaljreguleringsplan for Parkeringsplasser Vadsø 
helsesenter (Bekkefaret), plan-ID: 5405 2022003 

Forslagsstiller  Vadsø kommune 
Forslagstillers plankonsulent  Multiconsult Norge AS  
Grunneier  Vadsø kommune 
Planens hovedformål  Parkering, annen veggrunn - tekniske anlegg/ 

grøntareal 
Planområdets areal  4712,4 m² 
Foreligger det varsel om innsigelse  Nei 
Konsekvensutredningsplikt  Nei 
Oppstartsmøte  Ikke avholdt da kommunen er forslagsstiller 
Varsel om oppstart  23.03 - 22.04.2022 
Høring   
Kommunestyrevedtak   
Revidert materiale oversendt kommunen    

 

1.3 Utbyggingsavtaler 
Det anses ikke som nødvendig med utbyggingsavtale, da det er kommunen som vil være utbygger. 

1.4 Konsekvensutredninger 
Det skal legges til rette for etablering av 50 nye parkeringsplasser i tilknytning til Vadsø helsesenter 
og Vadsø bo- og omsorgssenter. Planområdet er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting med 
tilhørende anlegg i gjeldende områdeplan for Fossen vest, ønsket formal anses for å være i samsvar 
med dette.  

Planforslaget anses ikke for å utløse krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om 
konsekvensutredning av 01.07.2017.   
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2 PLANPROSESSEN 

2.1 Varsel om oppstart 
Det ble varslet om oppstart av planarbeid den 23.03.2022 i avisen iFinnmark med frist for innspill 
22.04.2022. Berørte parter og myndigheter ble tilskrevet direkte.  

Det kom tre merknader i løpet av høringsperioden. Disse er oppsummert og kommentert i kap. 2.2. I 
tillegg er det tatt med et innspill fra Luftfartstilsynet, som ble kontaktet i etterkant av varsel om 
oppstart.  

Det ble sendt ut et felles varslingsbrev for begge planområdene (Idrettsveien og Bekkefaret). I 
merknadesbehandlingen er generelle merknader behandlet likt i begge reguleringsplaner, mens 
merknader som berører det enkelte planområdet er behandlet særskilt.  

 
Figur 1 Avisannonse, Finnmarken 
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2.2 Merknader 
2.2.1 Statens vegvesen, 08.04.2022 

Saken gjelder 
Innledningsvis vises det til bakgrunnen for planarbeidet. 

Statens vegvesens rolle i planleggingen 
«Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens vegvesens 
samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, sikkert, og miljøvennlig 
transportsystem».  

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 
sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at Statens 
vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og helhetlig 
bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel.» 

Statens vegvesens innspill til planforslaget 
«Det er positivt at det skal etableres flere parkeringsplasser i tilknytning til Vadsø helsesenter og 
Vadsø bo- og omsorgssenter. I dag parkeres det langs Vidjeveien.» 

«Parkeringsplassen med adkomst fra Bekkefaret vil føre til mer trafikk langs vegen, samtidig som 
Bekkefaret ender ut i en gang- og sykkelveg. Det er viktig at hensynet til gående og syklende ivaretas i 
det videre planarbeidet. 

For å sikre trafikksikre løsninger i utforminga av parkeringsplassene og adkomstene til disse, ber vi 
om at Statens vegvesen sine vegnormaler brukes. 

Forslagsstillers kommentar 

Saken gjelder 
Tas til orientering. 

Statens vegvesens rolle i planleggingen 
Tas til orientering 

Statens vegvesens innspill til planforslaget 
Det er planlagt etablert en gangforbindelse mellom parkeringsplassene og helsesenteret. Det 
planlegges ikke for kjøring på gang – og sykkelveien som er etablert mellom Bekkefaret og 
Idrettsveien.  

Avkjørsel til Bekkefaret vil bli planlagt i tråd med vegnormalen. Tas til orientering.  

2.2.2 Luftfartstilsynet, 11.04.2022 

«Jeg viser til din epost med spørsmål om etablering av parkeringsplasser sør for bygningsmassen ved 
Vadsø helsesenter, innebærer særlige forhold som må tas hensyn til med tanke på bruk av 
landingsplass for helikopter like ved. 

Basert på skissene i vedlagte sakspapirer, så ser det ut til at dette skulle være lite problematisk. Men, 
jeg skal for ordens skyld forhøre meg med våre fagspesialister, og komme tilbake til deg noe etter 
påske. Ta bare direkte kontakt dersom det skulle haste med avklaring.» 
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Forslagsstillers kommentar 
Det anses som positivt at nærheten til helikopterlandingsplass ser ut til å være lite problematisk. 
Dersom det kommer ny informasjon i etterkant av høringsfristen, vil dette bli fulgt opp i det videre 
planarbeidet. Tas til orientering. 

2.2.3 Statsforvalteren i Troms- og Finnmark, 22.04.2022 

Innledningsvis vises det til hensikten med planarbeidet.  

Forhold til overordnet plan og forskrift om konsekvensutredninger  
Planområdet omfattes av områderegulering for Fossen vest, der arealet er avsatt til offentlig eller 
privat tjenesteyting med tilhørende anlegg (TJ1). I områdereguleringen er det bestemmelser som sier 
at det skal utarbeides detaljregulering før det kan igangsettes tiltak innenfor området.   

I varsel om oppstart kommer det frem at planene ikke vurderes å være «av en slik karakter at de 
fanges opp av vedlegg I og vedlegg II i Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017». 
Statsforvalteren er enig i tiltakshaver og kommunens vurdering. 

Tema i planleggingen  
«Varsel om oppstart inneholder lite informasjon om hvilke tema som blir berørt i utarbeidelsen av 
planene og hvilke vurderinger som er nødvendige å gjøre i det videre planarbeidet. Vi vil 
kommentere noen tema i det følgende.» 

Parkeringsdekning og sykkelparkering  
«I varsel om oppstart fremgår det at det planlegges 50 parkeringsplasser pr detaljregulering. Det 
fremgår ikke hvilke vurderinger som er gjort av behovet for akkurat dette antallet parkeringsplasser. 
Det er kun nevnt at det i forbindelse med etablering av nye sengeplasser ved de to ulike sentrene er 
avklart at dagens parkeringsdekning ikke er tilstrekkelig. 

Det er et mål i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging at 
utbyggingsmønster og transportsystemer bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 
Planleggingen skal videre bidra til å styrke sykkel og gange som transportform.  

Med bakgrunn i dette er det relevant å redegjøre for antall parkeringsplasser som eksisterer i dag og 
antall plasser som planlegges i disse planene og se det opp mot den totale parkeringsdekningen for 
disse to sentrene. Med grunnlag i denne informasjonen vil det være mulig å gjøre en vurdering av 
behovet for parkeringsareal.   

Det er viktig at det også settes av tilstrekkelig med sykkelparkeringsplasser nært inngangen til 
sentrene og at det utarbeides bestemmelser om overbygning av en andel av disse. Dette vil være 
med på å stimulere til sykling for ansatte og besøkende. Vadsø er en kompakt by der det ligger godt 
til rette for å tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gange som transportform.» 

Universell utforming 
«Det er et uttalt nasjonalt mål at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Etter 
diskriminerings- og likestillingsloven har alle virksomheter en plikt til å arbeide aktivt og målrettet for 
å fremme universell utforming. Prinsippet om universell utforming bygger på menneskerettighetene, 
og innebærer en rett til lik og likeverdig tilgang til alminnelige funksjoner i samfunnet. Dette omfatter 
bl.a. mennesker med funksjonsnedsettelser knyttet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse og følsomhet 
for miljøpåvirkning.  

Planbeskrivelsen må gjøre rede for hvordan universell utforming er ivaretatt i planforslaget. 
Statsforvalteren anbefaler at universell utforming vektlegges særskilt ved å innarbeide følgende 
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forslag til bestemmelse i planforslaget: «Ved søknad om rammetillatelse skal det gjøres rede for 
hvordan universell utforming er ivaretatt. Redegjørelsen skal følges opp av en kotesatt 
utomhusplan». En slik bestemmelse øker bevisstheten om universell utforming og sikrer at hensynet 
til universell utforming blir nærmere vurdert i søknadsfasen.» 

Samfunnssikkerhet 
«Vi minner om kravet om avklaring av reell fare på siste plannivå, jf. plan- og bygningslovens § 4-3. Vi 
viser i denne sammenheng også til rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 2.11.1 Kartlegging 
av risiko- og sårbarhetsforhold.   

Det aktuelle arealet ligger under marin grense, i et aktsomhetsområde for marin leire iht. NVE Atlas i 
et område med marin strandavsetning. Det må derfor vurderes om det er tilstrekkelig sikkerhet mot 
kvikkleireskred iht. TEK 17, eller om det er nødvendig med nye undersøkelser. Dette gjelder selv om 
området er bebygd fra før. Den geotekniske vurderingen og ev. nødvendige undersøkelser, må 
gjennomføres før det kan gis tillatelse til tiltaket.» 

Oversending av planforslag i SOSI-format før høring   
Vi ber om at plankartet sendes som SOSI-fil og PDF-utskrift til Kartverket på e-post 
planTRF@kartverket.no før høring. Kartverket vil utføre en teknisk kontroll av planen og melde 
eventuelle rettingsbehov. Kontrollen bør skje før høring, slik at eventuelle feil og mangler er rettet 
opp før plankartet sendes ut på høring. Den digitale planen lagres i en regional høringsdatabase som 
de statlige og regionale høringsinstansene benytter i sin saksbehandling. Dette forenkler 
saksbehandlingen og gir raskere og bedre høringsuttalelser.» 

Forslagsstillers kommentar: 

Forholdet til overordnet plan og forskrift om konsekvensutredninger 
Tas til orientering. 

Tema i planleggingen: 

Parkeringsdekning og sykkelparkering 
I tilknytning til hele bygningsmassen er det i dag 107 parkeringsplasser for ansatte og 57 
parkeringsplasser for besøkende/dagpasienter, til sammen 164 plasser.  
Slik situasjonen er per dags dato er parkeringskapasiteten til de ulike delene av bygningskomplekset 
sprengt, noe som medfører at det parkeres på langs bl.a.  veiskuldre og kryss rundt sentrene, noe 
som ikke anses som hensiktsmessig og trafikksikkert.  
Det ble derfor igangsatt en behovskartlegging i februar 2021, hvor det ble sett på dagens behov for 
parkering, samt forventet økt fremtidig behov. Kartleggingen avklarte at det i dag mangler 78 
parkeringsplasser fordelt på ansatteparkering, parkering for besøkende til nytt sykehjem og brukere 
av dagbaserte helsetjenester.   
For å ta høyde for ev. fremtidige behov ønskes det avsatt areal for til sammen 100 parkeringsplasser. 
HRO-utvalget har avklart at det anses som hensiktsmessig at det opparbeides to parkeringsplasser 
Fordelingen av antall parkeringsplasser er basert på behovskartlegging og hvor de ansatte har sin 
naturlige adkomst til byggekomplekset. 
Kapasitetsøkningen ble forankret i HRO-utvalget 21.09.2021.  
Sykkelparkeringsplasser er i dag etablert i tilknytning til de ulike adkomstområdene. Ifm. gjennomført 
behovskartlegging er det avklart at kapasiteten på sykkelparkeringen er tilstrekkelig. Ev. behov for 
fremtidig sykkelparkeringsplasser vil kunne løses uavhengig av reguleringsplanen. 
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Det anses som hensiktsmessig at det etableres mulighet for flere parkeringsplasser enn det dagens 
behov tilsier, da det forventes av behovet raskt vil kunne økes når ny sykehjemsløy er tatt i bruk. 
Tas til orientering. 
Universell utforming 
Minner om at det her planlegges for etablering av en parkeringsplass. Det vil bli tatt inn en 
bestemmelse som foreslått. Tas til følge.  

Samfunnssikkerhet 
Det vil bli gjort en vurdering av sikker byggegrunn jf. krav i TEK.17, ev. krav om nye 
grunnundersøkelser vil bli fulgt opp i planbestemmelsene. Tas til orientering. 

Oversending av planforslag i SOSI-format før høring 
Planforslag vil bli sendt til Kartverket for kontroll dersom kommunen ønsker dette. Tas til orientering.  

2.2.4 Troms og Finnmark fylkeskommune, 28.04.2022 

Innledningsvis vises det til fylkeskommunes ansvarsområde og bakgrunnen for at merknaden ble 
forsinket ift. høringsfristen. 

Formål 
«I forbindelse med etablering av nye sengeplasser ved Vadsø helsesenter og Vadsø bo- og 
omsorgssenter er det avklart at dagens parkeringsdekning ikke er tilstrekkelig. Det varsles derfor 
igangsatt arbeid med to detaljreguleringsplaner som hver skal legge til rette for etablering av 50 
parkeringsplasser. Nye parkeringsplasser skal kobles til eksisterende gang- og sykkelveinett via nye 
gangforbindelser.» 

Planforhold  
«De aktuelle planområdene er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting med tilhørende anlegg 
(TJ1) i gjeldende områdeplan for Fossen vest, vedtatt 18.06.2014.  

Detaljreguleringsplanene vurderes for å være i tråd med formålet i overordnet plan. Planene er ikke 
av en slik karakter at de fanges opp av vedlegg I og vedlegg II i Forskrift om konsekvensutredning. 
Fylkeskommunen har ingen planfaglige merknader til dette.» 

Samferdsel 
«Plasser reservert forflytningshemmede anbefales lokalisert nært målpunkt og utformes slik at 
rullestolbrukere lett kan komme inn og ut av kjøretøyet og videre mot målepunktet. Plassene bør 
være minst 4,5 x 6 m. Regjeringen har som mål om et utslippsfritt nybilsalg fra 2025. Vi anbefaler at 
det tilrettelegges for parkering med ladestasjon for el-biler. Sykkelparkering bør vurderes. Areal for 
sykkelparkering bør legges til et trygt område og helst under tak.» 

Automatisk freda kulturminner   
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta automatisk freda kulturminner i arealplanlegging jf. lov 
om kulturminner av 1978 og PBL av 2008.   

Planområdet er sjekket mot våre arkiver og ut fra vår faglige vurdering av området. Så langt vi 
kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.   

Den generelle aktsomhet- og meldeplikten, må fremgå av planens dokumenter:  

Dersom det i løpet av arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller spor som indikerer eldre 
tids aktivitet i området, må arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes umiddelbart. Både 
tiltakshaver og utførende entreprenør har ansvar for at dette pålegget blir fulgt opp jf. lov om 
kulturminner av 1978 § 8, andre ledd.   
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For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til Sametinget. 

Forslagsstillers kommentar: 

Formål 
Tas til orientering. 

Planforhold 
Tas til orientering. 

Samferdsel 
Det er allerede etablert parkeringsplasser for forflytningshemmede i tilknytning til helsesenteret og 
bo- og omsorgssenteret. Det vil i utgangspunktet ikke bli planlagt for etablering av parkeringsplasser 
for forflytningshemmede ifm. nye parkeringsplasser, dette vil kunne løses på et senere tidspunkt 
dersom det viser seg nødvendig.  

Det vil ikke bli satt av areal til oppstillingsplasser for sykkel, dette løses ifm. eksisterende 
parkeringsplasser.  

Planen åpner for etablering av ladestasjoner.  

Parkeringsplassene vil bli gitt et eget formål i plankartet, byggegrensen vil derfor samsvare med 
formålsgrensen.  

Det antas at det med siste setning menes at det ikke må gjennomføres/tilrettelegges for tiltak 
utenfor byggegrensen. Areal mellom parkeringsplasser og gang- og sykkelvei vil bli avsatt til annen 
veggrunn- teknisk areal/grøntstruktur. Tas til orientering.  

Innspillet tas ellers til orientering. 

Automatisk freda kulturminner 
Det vil bli tatt inn en bestemmelse som sikrer forholdet til kulturminneloven. Tas til orientering.  
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Statlige planretningslinjer 

3.1.1 Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 2019-2023 

Det forventes at regionene og kommunene legger opp til en bærekraftig planlegging, som både 
sørger for gode levekår og tilstrekkelig boligbygging, i tillegg til utbygging av arbeidsplasser, samt at 
det legges vekt på økt verdiskapning og innovasjon og vekst i nye og grønne næringer.  

Planforslaget skal se til nasjonale forventninger. 

3.1.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal -, og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og 
bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Planforslaget skal se til statlig planretningslinje.  

3.1.3 Statlige planretningslinjer for klima- energiplanlegging og klimatilpasning 

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning). 

Planen vil i nødvendig grad ta hensyn til forventede klimaendringer. 

3.2 Regionale planer 
Det er ingen regionale planer som anses som relevant for planarbeidet,  

3.3 Kommunale planer 

3.3.1 Kommuneplanens arealdel 2012-2024 (2012001) 

Planområdet ligger innenfor hensynssone H910_reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Planområdet 
omfattes derfor ikke av føringer gitt i kommuneplanens arealdel, vedtatt 24.06.2013 

 
Figur 2 Utsnitt av gjeldende kommuneplan 
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3.4 Reguleringsplaner 

3.4.1 Fossen vest (2013001) 

Planområdet omfattes av områdeplan for Fossen vest, vedtatt 12.06.2014. Planområdet ligger 
innenfor delfelt TJ1; Offentlig eller privat tjenesteyting, jf. illustrasjonen nedenfor.  

 
Figur 3 Utsnitt av gjeldende områdereguleringsplan (Kommunekart) 

3.4.2 Detaljregulering for HRO Vadsø sykehjem (2018002) 

Øvre del av planområdet overlapper delvis detaljreguleringsplan for HRO Vadsø dagsenter, vedtatt 
06.06.2019. Deler av areal regulert til annen veggrunn, teknisk areal (o_STV3) omreguleres til 
parkeringsformål i tråd med planbestemmelsene, som åpner for mulighet for parkering.  

 
Figur 4 Gjeldende detaljreguleringsplan (Multiconsult) 

3.5 Pågående reguleringsarbeid 
Det pågår ingen kjente planarbeid i nærheten av planområdet. 

3.6 Øvrige kommunale føringer 
• Energi- og klimaplan for Vadsø kommune 2010. 

• Plan for helse, rehabilitering og omsorg 2011-2020. 

• Trafikksikkerhetsplan 2020-2024.  
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

4.1 Planområdet 
Planområdet ligger ved Tibergrabben like ovenfor Vadsø sentrum.  

 
Figur 5 Planavgrensning ved varsel om oppstart (Multiconsult) 

Det gjøres oppmerksom på at planområdet er noe redusert ift. varsel om oppstart.  

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Deler av planområdet benyttes i tråd med gjeldende detaljplan til parkering, den resterende delen av 
planområdet har ingen definert bruk.  

Planområdet og tilgrensende områder er i gjeldende områdeplan avsatt til offentlig eller privat 
tjenesteyting, offentlig bebyggelse og undervisning i gjeldende områdeplan.  
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4.3 Helikopterlandingsplass 
Den åpne plassen mellom helsesenteret og sykehjemmet brukes i dag som midlertidig 
helikopterlandingsplass.  

Helikopterlandingsplassen er per dagsdato i bruk ca. 6 ganger i måneden. Iht. gjeldende regelverk for 
landingsplasser er dette i grenseland for hva som er tillatt før landingsplassen utløser behov for 
konsesjon. Det er derfor igangsatt en prosess som skal vurdere behovet for en slik søknad. 

Illustrasjonen nedenfor viser plassering av landingsplass og innflygningsflater med høydeangivelser 
iht. gjeldende lovverk. Deler av tidligere regulert parkeringsplass ligger delvis innenfor 
innflygningsflaten.  

 
Figur 6 Innflyvningstraseer i forhold til planlagte parkeringsplasser, ny sykehjemsfløy                              
fremkommer ikke av illustrasjonen (Multiconsult) 
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4.4 Eksisterende bebyggelse 
Planområdet er ikke bebygd.  

På nord- og sørsiden grenser planområdet opp mot større offentlige bebyggelse. På nordsiden ligger 
Vadsø helsesenter og Vadsø bo- og omsorgssenter, samt flere eneboliger. På sørsiden ligger blant 
annet Troms– og Finnmark fylkeskommune, Vadsø barneskole, Vadsø ungdomsskole, studentboliger 
og et legesenter/veterinærsenter. 

 
Figur 7 Eksisterende bebyggelse ved planområdet (Kommunekart) Bildet er tatt før etableringen av ny 
sykehjemsfløy 
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4.5 Landskap og topografi 
Iht. Naturbase er landskapet klassifisert som moderat bølgeeksponert kystslette med tettsted.  

Landskapstypen beskrives på følgende måte: 

«Typen omfatter områder på kystsletta med tilhørende grunne marine områder som ikke er direkte 
eksponert mot åpent hav. Sammenlignet med områder på ytre kyst, har landområdene i typen større 
grad har ‘innlandsegenskaper’ i form av større nedbørfelt, forekomst av vassdrag, økt 
arealbruksintensitet, m.m. Områdene er tilnærmet flate, med liten terrenguro og med grunne 
havområder. Landskapet er tydelig preget av menneskelig arealbruk, med et større tettsted, småby 
eller konsentrasjoner av fritidsbebyggelse med høy bygningstetthet.» 

Terrenget i planområdet er svakt skrånende. Området er gresskledt med noe vegetasjon. 

 
Figur 8 Landskapstyper (Naturbase) 
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4.6 Kulturminner og kulturmiljø 
Iht. Askeladden er det ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø innenfor eller i umiddelbarnærhet 
til planområdet. 

 
Figur 9 Registrerte automatisk fredede kulturminner i nærheten av planområdet (Naturbase) 
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4.7 Naturmangfold 
Iht. Naturbase er det ingen registrerte utvalgte naturtyper eller sårbare arter innenfor planområdet. 

De nærmeste registreringene er ved bo- og behandlingsentret, grå ring, som viser registrering 
finnstjerneblom (EN; sterkt truet) og sumpsoleie (VU; sårbar). 

 
Figur 10 Registrerte naturtyper, naturmangfold, arter og artsforvaltning i nærheten av planområdet 
(Naturbase) 
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4.8 Naturressurser 
Iht. Naturbase er det fulldyrka jord delvis innenfor og utenfor planområdet, mens skogen i området 
anses som uproduktiv. 

Området ved Tibergrabben var tidligere dyrket innmark. I dag fremstår området som et delvis 
opparbeidet grøntområdet med en spredt vegetasjon, jf. illustrasjonen nedenfor. 

 
Figur 11 Kartlagt dyrkbar mark innenfor og i nærheten av planområdet (NIBIO Kilden) 

 

 
Figur 12 Ortofoto av området (Naturbase) 
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4.9 Nærmiljø og friluftsliv 
Det er gjennomført en kartlegging av friluftslivsområder i Vadsø kommune. Planområdet ble i den 
forbindelse ikke kartlagt eller registrert som et område for friluftsliv. Området har ingen form for 
tilrettelegging.  

 
Figur 13 Kartlagte friluftslivsområder i nærheten av planområdet (Naturbase) 

Det ligger flere boliger og en barneskole like i nærheten, det antas at området er i noe bruk ifm. 
disse.  

4.10 Barns interesser 
Se avsnittet ovenfor. 

4.11 Trafikkforhold 
Bekkefaret er en kommunal vei, det foreligger ingen oppdaterte trafikktellinger for veien. Bekkefaret 
er per dags dato adkomstvei for to eneboliger, et bo- og servicesenter i tillegg til Vadsø sykehjem. 

Iht. tall fra NVDB har det vært tre trafikkulykker i Idrettsveien like ved planområdet i perioden 1990-
2014. Idrettsveien er en fylkesvei som hadde en ÅDT på 1400-1500 i 2020, det anses derfor som lite 
sannsynlig at det har vært mange trafikkulykker i Bekkefaret.  

4.12 Universell utforming 
Området er ubebygd og er ikke tilrettelagt med universell utforming.  
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4.13 Teknisk infrastruktur 
Det går en kommunal spillvannsledning gjennom planområdet, samt en vann- og avløpsledning.  

 
Figur 14 Kart over VA-ledninger i området (Vadsø Vann og Avløp KF) 

Det er etablert belysning langs Idrettsveien og i tilknytning til etablerte parkeringsplasser. Høyden på 
lysmastene er ikke kjent. Det er i tillegg planlagt etablert belysningspunkter i tilknytning til den 
øverste parkeringsplassen ved Bekkefaret. Plassering av denne er imidlertid ikke kjent.  

 
Figur 15 Etablert gatebelysning og øvrige master i området per 07.02.2022 hentet fra Infoland (Multiconsult) 
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4.14 Støy 
Området er ubebygd, og har ingen definert bruk. Den nærmeste støykilden anses for å være støy ifm. 
vegtrafikken langs Idrettsveien.  

Det vil også være noe støy fra helikopterlandingsplassen når denne er i bruk.  

 
Figur 16 Utsnitt fra Naturbase som viser støysonen langs Idrettsveien (FV8096) (Naturbase) 

4.15 Utslipp til luft og vann 
Det er ingen utslipp fra planområdet i dag.  
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4.16 Forurenset grunn 
Iht. Miljøstatus og Naturbase er det ikke kartlagt grunnforurensning i området. Det nærmeste 
området med kartlagt forurensning ligger ved Russematti, lenger øst. Forurensningskilden her er 
etterlatenskaper fra krigen. 

 
Figur 17 Kartlagt grunnforurensning i nærheten av planområdet (Naturbase) 
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4.17 Risiko og sårbarhet 
Iht. NVE-Atlas ligger området under marin grense, se mer om dette i avsnitt 4.18.  

 
Figur 18 Marin grense (NVE Atlas) 

Området nedenfor Tibergrabben ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Iht. Naturbase har det 
ikke vært registrert flomhendelser i området.  

Utover dette er det ikke kartlagt naturfarer innenfor planområdet. 

Den største risiko og sårbarhetsfaktoren anses for å være knyttet til vegtrafikk langs Idrettsveien og 
tilstøtende veinett.  
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Figur 19 Kartlagte naturfarer i nærheten av planområdet (Naturbase) 
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4.18 Grunnforhold 
Iht Naturbase består grunnen i planområdet av marin strandavsetning og noe torv og myr.  

 
Figur 20 Løsmassekart (NVE) 

Basert på beliggenheten har Multiconsult utarbeidet et notat, 10240561-RIG-NOT-001, Geoteknisk 
vurdering av områdestabiliteten, datert 04.07.2022.  

Notatet har følgende konklusjon: 

«Etter gjennomgang av foreliggende grunnundersøkelser samt studie av topografi trekkes det 
følgende konklusjoner:   

• Det er ikke risiko for at tomta skal bli berørt av leirskred fra ovenforliggende områder da det 
er kort til berg i området ovenfor tomta samt at det ikke er registrert sprøbruddsmateriale i 
området. 

• Dersom det oppstår et grunnbrudd i sjøen er det ingen risiko for at dette skal bre seg 
bakover til tomta da avstanden er ca. 1 km og høydeforskjellen er ca. 30 m noe som gir 
helning slakere enn 1:30. 

• Da det ikke er påtruffet sprøbruddsmateriale i området ventes det ingen risiko for 
grunnbrudd innenfor tomta.  

• Områdestabiliteten er tilfredsstillende iht. NVEs kvikkleireveileder 1/2019 Krav samt også 
krav gitt i TEK 17, med tanke på utbygging av tomta. 

• Videre undersøkelser for avklaring om områdestabilitet er ikke påkrevet.» 
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5 BESKRIVELSE AV PLANEN 

5.1 Planlagt arealbruk 
Området skal tas i bruk til parkering. 

5.2 Reguleringsformål 
Området skal reguleres til følgende formål: 

Formål Størrelse i m² 

2010 - Veg (o_V1) 215,4 
2011 - Kjøreveg (o_KV1) 484,9 
2015 - Gang-/sykkelveg (o_GS1) 91,5 
2016 - Gangveg/gangareal/gågate (o_GG1) 44,2 
2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg (o_AVT7) 39,9 
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (o_AVG1) 1819,6 
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (o_AVG2) 98,4 
2082 - Parkeringsplasser (o_PP1) 492,6 
2082 - Parkeringsplasser (o_PP2) 1425,8 
Samlet  4712,4 

 

 
Figur 21 Utsnitt av plankart datert 04.07.2022 (Multiconsult) 

5.3 Parkering 
Det skal etableres inntil 50 oppstillingsplasser for bil.  

Parkeringsplassene skal merkes på terreng og skal etableres med nødvendig belysning.  

Det skal etableres en gangadkomst fra parkeringsplassen og til etablert gang- og sykkelvei ved 
helsesenteret/bo- og omsorgssenteret.   



Detaljregulering Parkeringsplass for Vadsø helsesenter (Bekkefaret) multiconsult.no 
Planbeskrivelse 5 BESKRIVELSE AV PLANEN 

 

10240561-01-PLAN-RAP-003 10.august 2022 / 01 Side 30 av 39 

Eksisterende parkeringsplasser innenfor areal regulert til annen veggrunn teknisk (o_SVT3) i gjeldene 
reguleringsplan, reguleres nå til parkeringsformål i tråd med gjeldende planbestemmelser som åpner 
for at området tillates brukt til parkering. 

5.4 Adkomst 
Parkeringsplassene skal etableres med adkomst fra Bekkefaret.  

5.5 Byggegrense 
Av hensyn til bl.a. vinterdrift av Bekkefaret, er det opprettholdt en avstand på ca. 17 meter fra o_PP2 
og til Bekkefaret.  

5.6 Terrengopparbeiding 
Framtidig terreng er planlagt arrondert til C+27,5. For å sikre en fleksibilitet ifm. videre prosjektering 
er det tatt inn en bestemmelse som åpner for at terrenghøyden kan justeres med +/- 1 meter.  

Parkeringsplassen skal etableres med fall som sikrer naturlig avrenning av overflatevann til grøft.  

I planen er det lagt opp til fyllinger med en skråning på 1:2.  Det er tatt inn en bestemmelse om at 
fyllinger skal revegeteres for å sikre en bedre tilpasning til landskapet rundt.  

5.7 Teknisk infrastruktur 
Iht. planbestemmelsene er det tillatt å etablere nødvendig kommunalteknisk infrastruktur og annen 
infrastruktur i området.  

5.7.1 Teknisk infrastruktur 

Det er som tidligere omtalt etablert teknisk infrastruktur innenfor planområdet. Det vil kunne være 
behov for både etablering av ny infrastruktur i området, samt flytting av eksisterende infrastruktur 
som følge av etableringen av parkeringsområdet.  

Det er derfor tatt inn en bestemmelse om at det tillates etablering og vedlikehold av kommunal 
teknisk og annen teknisk infrastruktur i området. Dette omfatter alle typer infrastruktur knyttet til 
belysning, høy og lavspent, fiber/IKT, vann, avløp, overvann mm. 

5.7.2 Belysning 

Det er tatt inn en bestemmelse som sier at det ikke vil være tillatt med belysning eller andre ev. 
hindre som overstiger høyden på den til enhver tid gjeldende Forskrift for små landingsplasser. 

5.7.3 Energianlegg 

I tilknytning til dagens helsesenter og bo- og omsorgssenter er det etablert et energibrønnanlegg. 
Det er allerede avklart at det vil være behov for å utvide energibrønnanlegget. Omfanget av 
nødvendig utvidelse er derimot ikke avklart. Det vil også kunne oppstå behov for ytterligere 
utvidelser av anlegget i fremtiden.  

Det er derfor tatt inn en bestemmelse om at det tillates energianlegg i planområdet. Energianlegg vil 
trolig bli etablert som energibrønner (nærvarmebrønner). Energibrønner er en miljøvennlig og 
fremtidsrettet energikilde. Det anses derfor som positivt at det legges til rette for en fremtidig 
utvidelse av eksisterende anlegg.  

Etablering av energibrønner vil ikke gi synlige arealinngrep i terreng, utover etablering av kumlokk.  
Ev. energibrønner som etableres innenfor veg og parkeringsareal skal etableres med kjøresterke lokk. 
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5.8 Snødeponi 
Etter avklaring med kommunen avsettes det ikke areal for snødeponi innenfor planområdet, da dette 
løses i en egen plan. Inntil en ev. videre utbygging i området vil det ved behov være mulig å deponere 
snø i ubebygd område på nedsiden av planområdet.  
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6 VIRKNINGER AV PLANEN 

6.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Deler av planområdet er allerede tatt til bruk til parkering. Det resterende arealet har en begrenset 
bruk.  

Siden området er avsatt til tjenesteyting anses konsekvensene av endret arealbruk å være avklart 
ifm. gjeldende områdeplan.  

Dagens parkeringsplasser er forbeholdt ansatte og besøkende til Vadsø helsesenter og Vadsø bo- og 
omsorgssenter, som per dags dato har en underdekning på parkering.  

Planlagt etablering anses å gi en positiv virkning for nærmiljøet, da parkeringskapasiteten forbedres. 
Noe som vil redusere dagens villparkering i områder som ikke er tilrettelagt for parkering. 

6.2 Helikopterlandingsplass 
Når det gjelder helikopterlandingsplassen så er det tatt inn en bestemmelse om at det ikke tillates 
etablert anlegg eller innretninger som overskrider gjeldende høydebestemmelser for 
innflyvningstraseen.  

Parkeringsplassene anses derfor ikke å få noen negativ betydning for helikopterlandingsplassen.  

6.3 Eksisterende bebyggelse 
Etablering av parkeringsplasser med nødvendig terrengbearbeiding anses ikke å gi negative 
virkninger for eksisterende bebyggelse. Se også avsnitt 6.8.  

 
Figur 22 Planlagt parkeringsplass med adkomst fra Bekkefaret (Multiconsult) 
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6.4 Landskap og topografi 
Etablering av parkeringsplasser anses ikke å gi virkninger for det overordnede landskapet, da disse 
ligger i et område som allerede er utbygd.  

Nærlandskapet og topografien vil bli endret som følge av etableringen ved at terrenget planeres ut. 

Siden området er avsatt til utbyggingsformål i gjeldende områdeplan anses virkningen som 
akseptabel. 

 
Figur 23 Planlagte parkeringsplasser sett mot sør (Multiconsult) 

 
Figur 24 Planlagte parkeringsplasser sett mot nordvest (Multiconsult) 
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6.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljøer innenfor eller i nærheten av planområdet. 
Etableringen anses derfor ikke å gi negative virkninger for kulturminneverdier. 

6.6 Naturmangfold 
Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse innenfor 
planområdet. Tiltaket anses derfor ikke å gi negative virkninger for naturverdier. 

6.7 Naturressurser 
Områdene med kartlagt dyrkbar mark er som tidligere omtalt små og ligger flekkvis, og er slik sett 
ikke egnet for omdisponering til landbruksjord. Tiltaket anses derfor ikke for å gi vesentlig negative 
virkninger for naturressurser. 

6.8 Nærmiljø og friluftsliv 
Det er ikke kartlagt friluftslivsinteresser innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Tiltaket 
anses derfor ikke å gi negative virkninger for friluftslivet.  

Når det gjelder nærmiljøet så vil ikke tiltaksområdet lengre framstå som ubebygd og 
vegetasjonskledd. Visuelt sett anses tiltaket å gi en negativ påvirkning på nærområdet.  

Siden parkeringsdekningen i området er for dårlig, parkeres det i dag flere steder som ikke er 
tilrettelagt for dette. Det forventes at etableringen vil redusere dagens villparkering i området.  I sum 
anses tiltaket for å gi en positiv virkning for nærmiljøet. 

6.9 Barns interesser 
Området er ikke tilrettelagt for opphold og lek, barns bruk av området anses å være begrenset, 
følgelig medfører ikke etableringen vesentlig negative virkninger for barn. Se også kommentaren 
ovenfor.  

6.10 Trafikkforhold 
Det forventes at tiltaket vil generere økt biltrafikk langs Bekkefaret. Veien har en bredde på ca. 5 
meter og en begrenset biltrafikk per dags dato. Den vurderes derfor å kunne tåle en økt 
trafikkmengde. Tiltaket anses allikevel for å kunne medføre en begrenset negativ virkning på 
trafikkforholdene langs veien. 

6.11 Universell utforming 
Parkeringsområdet opparbeides slik at det er tilnærmet flatt og det etableres med en gangbar 
adkomstvei til helsesenteret/bo- og servicesenteret (o_GG1).  

Pga. høydeforskjell mellom o_PP2 og Bekkefaret, o_KV1, kan det bli utfordrende å oppfylle krav til 
universell utforming for o_GG1. Parkeringsplass o_PP1 vil imidlertid ha adkomst direkte fra o_KV1, 
her er det også avsatt areal for HC-parkering. Tiltaket anses derfor å gi en noe bedre universell 
tilgjengelighet.  

6.12 Teknisk infrastruktur 
Planbestemmelsene åpner for muligheten av å etablere og vedlikeholde teknisk infrastruktur 
innenfor planområdet. 

Tiltaket i seg selv medfører ingen endringer for teknisk infrastruktur og anses derfor ikke å gi noen 
virkninger for dette. 
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En ev. etablering av energianlegg under terreng anses som en gunstig og miljøvennlig energikilde. 
Etableringen vil kunne gi noen virkninger i form av støy og anleggstrafikk mens boringen pågår. Når 
energibrønnen/ev. energianlegg er etablert vil tiltaket kun være synlig i form av kumlokk. 
Tiltaket vil imidlertid være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det vil være mulig å stille 
vilkår om ev. hensyn til nabobebyggelse ifm. byggesøknaden. 

6.13 Støy 
Som tidligere omtalt forventes det en økning i biltrafikken langs Bekkefaret, det må derfor påregnes 
en mindre økning i vegtrafikkstøyen også. En ev. økning vil anses derimot ikke å være av et slikt 
omfang at grenseverdiene for vegtrafikkstøy jf. T-1442/2021 blir oversteget.  

6.14 Utslipp til luft og vann 
Som omtalt tidligere forventes det en liten økning i antall kjørende til området som følge av planlagt 
utvidelse ved Vadsø helsesenter. Økt parkeringsdekning vil kunne gi en liten trafikkøkning i seg selv. 
Utslipp fra biltrafikken vil derfor kunne øke noe. Sett i forhold til eksisterende trafikk langs 
Bekkefaret anses ikke en ev. økning i trafikken som følge av tiltaket å gi merkbart økte utslipp verken 
i form av støy eller eksos. 

Utslipp til vann vil kunne øke som følge av at dagens ubebygde terreng planeres og asfalteres slik at 
regnvann/overflatevann renner til Prestelva heller enn å infiltreres i grunnen.  

Utslipp til luft og vann vil øke noe, men ikke i slik grad at det anses for å gi vesentlige negative 
virkninger for omgivelsene. 

6.15 Forurenset grunn 
Tiltaket anses ikke å medføre fare for økt grunnforurensning.  

6.16 Risiko og sårbarhet 
Det er ikke kartlagt noen naturfarer i eller i umiddelbar nærhet av planområdet. Som omtalt tidligere 
er risikofaktorer i området relatert til trafikken på omkringliggende veinett.  

Iht. ROS-analysen anses sannsynligheten for trafikkuhell som følge av realisering av tiltaket å være 
lav, da forventet trafikkøkning er liten i forhold til dagens trafikk langs Bekkefaret. Sannsynligheten 
for ulykker i anleggsfasen anses også som lav. 

Tiltaket anses ikke å påvirke risiko- og sårbarhetsforhold i vesentlig grad.  

6.17 Grunnforhold 
Tiltaket anses ikke å ha virkninger for grunnforholdene i området.  
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7 FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 
Iht. Naturmangfoldloven skal det i alle plansaker gjøres en vurdering av tiltakets forhold til 
Naturmangfoldloven §§ 8-12.  

Kunnskapsgrunnlaget – naturmangfoldloven § 8 
Ecofact har utarbeidet en konsekvensutredning for naturmangfold ifm. områdeplan for Fossen vest. 
Ifm. denne ble det gjennomført kartlegging av naturtyper etter DN håndbok 13, det ble også 
gjennomført en befaring. Ifm. utredningen ble datagrunnlaget vurder til å virke tilfredsstillende. 

Iht. Ecofacts utredning og Naturbase/Artsdatabanken er det ikke registrert viktige naturtyper, 
sårbare arter eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse innenfor planområdet. Selv om det er 
kommet endringer i rødlisten siden utredningen ble gjennomført anses kunnskapsgrunnlaget som 
tilstrekkelig godt.  

Føre-var prinsippet – naturmangfoldloven § 9 
Kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være godt. Det er anses derfor ikke som nødvendig å legge føre-
var prinsippet til grunn for planen.  

Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10 
Tiltaket anses ikke å medføre noen konsekvenser for naturmangfoldet i området, og anses således 
ikke å ha medvirkning for økosystemtjenestene i området.  

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver– naturmangfoldloven § 11 
Anses ikke som relevant, jf. kommentarer til øvrige punkter.  

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – § 12 
Anses ikke som relevant, jf. kommentarer til øvrige punkter. 
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8 FORHOLDET TIL VANNFORSKRIFTEN 
Det er ingen vannforekomster innenfor planområdet. Planområdet ligger like ved Prestelva. Iht. 
vann-nett er økologisk og kjemisk tilstand svært god. Miljømålet for forekomsten antas oppnådd i 
2022-2027. 

Det eneste utslippet fra området vil være avrenning fra nedbør og smeltevann, dette anses ikke for å 
påvirke vannforekomsten. 

 
Figur 25 Vannforekomst i nærheten av planområdet (Vann-nett) 
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9 KILDER 
• Områderegulering for Fossen vest 

• Ecofact rapport 286, Reguleringsplan «Fossen vest» i Vadsø, KU-naturmangfold, 2013 

• Multiconsult-notat 10240561-RIG-NOT-001, Geoteknisk vurdering av områdestabilitet, datert 
04.07 2022 

• Digitale kilder: 

o Artsdatabanken 

o Askeladden 

o Kommunekart 

o Naturbase 

o NGU 

o NIBIO-Kilden 

o NVE-Altas 

o Vann-nett 
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10 VEDLEGG 
• Plankart, datert 04.07.2022 

• Planbestemmelser, datert 10.08.2022 

• ROS-analyse, datert 26.07.2022 

• Geoteknisk vurdering av områdestabilitet, datert 04.07.2022 
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