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Sammendrag 

Deler av Straumen Stadion, Straumen i Sørfold kommune, planlegges omdisponert til ny barnehage 

og ny idrettsplass.  

Den nye idrettsplassen vil bestå av en 7-fotballbane (evt 2x5-fotballbaner) med omkringgående 4x 

løpebaner på 200-meters lengde. På den sørligste langsiden vil det bli 6x løpebaner på 60 meter.  

Sett i forhold til dagens situasjon på Straumen Stadion, forventes tiltaket å ha positiv effekt på 

idrettsaktiviteter / lek på ny stadion. For områdene omkring stadion, forventes tiltaket kun å ha en 

ubetydelig effekt.   

Tiltaket vil ivareta barn og unges interesser på en god måte. 
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 Beskrivelse av tiltaket  

 Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny barnehage på deler av eksisterende idrettsbane 
Straumen Stadion samt regulere inn resterende deler av denne idrettsbanen.  

Målet er å få på plass detaljreguleringsplan og detaljprosjektering inkl. anbudsdokumenter for 
barnehage. Straumen stadion er valgt som tomt. Kunstgress og løpebane inngår i regulering samt 
prosjektering og anbudsdokumenter. 

 Beskrivelse av tiltaket 

Tiltaket omfatter bygging av barnehage og ny idrettsplass på Straumen Stadion. For nærmere 

beskrivelse av tiltaket, viser vi til planbeskrivelsen og utkast til plankart og planbestemmelser.  

 Tidligere vedtak i saken 

Det er vurdert flere alternative løsninger for lokalisering av barnehagen og mulig samlokalisering med 
nytt helsehus. I kommunestyrets vedtak den 28. september 2018 ble det i sak 70/18 gjort slikt vedtak;  

1. Sørfold kommunestyre velger lokaliseringsalternativ 1, Straumen Stadion 
2. Sørfold kommunestyre går ikke inn for samlokalisering av Barnehage og Helsehus 
3. Skolen og idrettens behov for idrettsplassen ivaretas 
4. Det settes ned en prosjekterinskomite  

 Planområdet 

Planområdet omfatter Straumen Stadion, eksisterende barnehage på Straumen samt tilstøtende 

trafikkareal og Lnf-A-områder omkring Straumen Stadion. Straumen Stadion er regulert til friområde – 

herunder idrettsanlegg.  

Planområdet omfatter også dagens barnehages uteareal. Store deler av dette arealet bli videreført. 

Kun en liten del/østre del er omregulert til utbyggingsformål.  

Det vl bli opparbeidet et nytt uteareal omkring den nye barnehagen, og det nye arealet vil erstatte 

eksisterende uteareal ved nåværende barnehage.   

Sett i forhold til friluftsliv, idrett og barn og unges interesser, vurderer vi denne endringen som så liten 

at den ikke vil influere på utredningsområdets verdi eller tiltakets påvirkning.  
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Figur 1. Gjeldende reguleringsplaner.  Avgrensning av planområde er inntegnet.  Kilde: Kommunekart.com.  

Bearbeidet av Norconsult.  

 Plassering av barnehage og ny idrettsplass 

Barnehagen plasseres i søndre del av Straumen Stadion. På den resterende nordre delen av 
Straumen Stadion er det tenkt plassert en 7-erbane (2x 5-erane) med kunstgressdekke med 
omkringggående 200 meter løpebane (4 baner) med tartandekke. Langs banens sørlige del bygges 
det 6 løpebaner på 60 meter. I forlengelsen av 60-metersbanen kan det bygges lengdegrop.   

 

Figur 2. Plassering av ny barnehage og ny idrettsplass.  
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 Krav til utredning 

Nordland fylkeskommune skriver i sin uttalelse 4. mars 2019 at:  

Reguleringen berører både «Skoleidrettsplassen med skilekområde og turløype», registrert som svært 

viktig nærturterreng, og «Område mellom Straumen barnehage – Granveien», registrert som 

nærturterreng gjennom kartleggingen av friluftslivsområder. Det er viktig at det tas hensyn til nære 

friluftslivsområder i planleggingen, og forholdet til de registrerte områdene må derfor belyses i 

konsekvensutredningen. 

Så vidt NFK kan se, berører planområdet også både nærmiljøanlegg og ordinære anlegg finansiert 

gjennom spillemiddeltilskudd. Det kan foreligge krav til drift av, og disposisjon over anleggene som vil 

bli berørt av reguleringen. Brudd på slike krav kan føre til at kommunen må tilbakebetale 

tilskuddsmidler. 

NFK gjør oppmerksom på at planleggingen kan være i strid med regionale interesser knyttet til barn 

og unges interesser og friluftsliv. Det er svært viktig at det opprettholdes eller utvikles gode friområder 

og friluftslivsområder i nærheten av skole og barnehage. NFK minner også om at omdisponering av 

arealer som gjennom plan er avsatt til fellesareal eller friområde, og er i bruk til eller egnet for lek, gir 

krav om fullverdig erstatningsareal, jf. rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen, punkt 5.d. 

 Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Planarbeidet er vurdert iht. gjeldende forskrift om konsekvensutredninger og kommunen konkluderer 

med at planforslaget utløser krav om konsekvensutredning (KU). 

Planarbeidet innebærer omregulering av området som i dag er regulert til offentlig bebyggelse 

(eksisterende barnehagetomt) til boligformål, slik at området som er regulert til boligformål (tilstøtende 

boligfelt) kan utvides. Dette omfattes av forskriftens § 6 (planer som alltid skal konsekvensutredes og 

ha planprogram), bokstav b, vedlegg I, pkt. 30 (utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I).  

Der det ikke er gitt oppfangingskriterier skal utvidelsen eller endringen vurderes etter forskriftens 

kapittel 3. Utvidelsen er derfor vurdert opp mot kriteriene som fremgår av forskriftens § 10 for å 

avgjøre om planforslaget kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Egenskaper ved 

endringen i seg selv (jf. bokstav a – d) vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 

Når det gjelder lokalisering og påvirkning på omgivelsene vurderes utvidelsen heller ikke å omfattes 

av de bokstavene som er ramset opp her. Sørlige del av området som tenkes omregulert omfatter 

barnehagens uteareal og er kategorisert som «registrert friluftsområde». Dette arealet vil bli erstattet 

når ny barnehage blir bygd.  

Med utgangspunkt i ovenstående vurderes omtalt utvidelse ikke å få vesentlige virkninger for miljø 

eller samfunn.  

Videre omfattes planarbeidet av forskriftens § 8, bokstav a, vedlegg II. Planer som omfattes av § 8 

skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, men skal ikke ha 

planprogram. Planlagt tiltak faller inn under følgende punkter i vedlegg II:  

❖ Pkt. 11 bokstav j: «… bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 

formål».  

❖ Pkt. 1 bokstav d, i.: «Avskoging med sikte på omlegging til annen bruk». 

Ift. dette er planforslaget vurdert opp mot kriteriene som fremgår av forskriftens § 10. Egenskaper ved 

planforslaget i seg selv (jf. bokstav a – d) vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn. Når det gjelder lokalisering og påvirkning på omgivelsene vurderes planforslaget å omfattes 

av bokstav b) «… og områder som er særlig viktige for friluftsliv». 
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På bakgrunn av de vurderinger som er gjort (jf. gjennomgang ovenfor) er temaene barn og unges 

interesser samt friluftsliv konsekvensutredet. Øvrige tema (jf. forskriftens § 21) er gjort rede for i 

planbeskrivelsen. 

 Barn og unges interesser 

Dette tiltaket har to formål;  

❖ Bygging av en ny barnehage 

❖ Bygging av en ny idrettsplass tilpassset barn og unges behov.   

Barnehagen vil bli lokalisert nært opp til et nærturområde med stier, gapahuk og mange muligheter for 

å utvikle barns naturkontakt. Nåværende bekk sør for Straumen Stadion vil bli delvis lagt i rør.  Dette 

vil lette adkomsten til nærturområdet og gjøre aktiviteten for barn sikrere.   

En 7-erbane som kan deles inn i to 5-erbaner med kunstgressdekke er ut fra erfaringer meget gode og 

anvendelige baner for barn og unge. Dette er baner som kan tilpasses etter behov, barnas alder og 

ferdigheter og formålet med aktiviteten.  En kombinasjon med en 200-meters løpebane med godt 

dekke, lengdegrop og evt en mindre skøytebane vil gi Straumen et godt anlegg for rekruttering til 

idrett, idrettsaktiviteter, lek og undervisning. Idrettsplassen vil bli liggende nært barnehage, skole og 

bebyggelse og derved være svært lett tilgjengelig.   

Vår vurdering er at hensynet til barns og unges interesser er godt ivaretatt i tiltaket.  
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 Metode og datagrunnlag 

 Metode for utredning av ikke-prissatte temaer 

Konsekvensutredningen av ikke-prissatte temaer gjennomføres i henhold til metoden i Statens 

vegvesens håndbok om konsekvensanalyser (Håndbok V712, 2018). Tre begreper står sentralt i 

denne analysen: 

• Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har for et fagtema. 

• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes 

som følge av et definert tiltak.  

• Konsekvens: Konsekvens fremkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold 

til matrisen i Figur 5.  

 Referansealternativ 

Påvirkning og konsekvenser av tiltaket vurderes i forhold til et referansealternativ. I denne utredingen 

omfatter referansealternativet nåværende situasjon ved Straumen Stadion. Vi vurderer i denne 

sammenhengen også potensialet i dette arealet som en fullskala stadion. 

 Utredningsområde 

Konsekvensutredningen omfatter de områder som blir direkte berørt av den planlagte utbyggingen 

(planområdet), samt en sone rundt, hvor man kan forvente at utbyggingen vil påvirke friluftslivet 

(influensområdet). Planområdet og influensområdet utgjør til sammen utredningsområdet. 

Planområdet er vist i figur 1. Influensområdet vurderes å være områdene like sør for Straumen 

Stadion.  Dette området – opp mot og omkring gapahuken – benyttes som nærturområde for 

barneghagen,  som friområde og som startområde for turer eller idrettsaktiviteter opp mot Harelifjell. Vi 

vil i utredningsområdet også vurdere andre relevante indrettsanlegg på Straumen – Lakselva og 

Ballbingen på Straumen skole.  

 Metode for utredning av fagtema friluftsliv, barn og unges interesser 

 Definisjoner 

Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 

naturopplevelse. Sentralt for temaet friluftsliv er opplevelsen av landskapet, slik folk opplever og 

bruker det. Opplevelsen er knyttet både til det naturlige og det menneskepåvirkete landskapet. 

Barn og unges interesser er definert i Miljøverndepartementets temaveileder (2018). Uttrykket barn 

og unge omfatter aldersgruppen 0-18 år. God planlegging er grunnleggende for at barn får trygge 

oppvekstkår og god helse. Det innebærer blant annet å legge til rette for aktivitetsfremmende 

omgivelser som gir varierte muligheter for sosialt samvær, lek og utfoldelse. For å sikre at gode planer 

gjennomføres, skal kommunene i sin behandling av byggesaker sikre at det bygges i tråd med 

planene. 
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Sett i forhold til dette tiltaket, er det stor grad av sammenfall mellom friluftslivets interesser og barn- og 

unges interesser. Friluftsliv og barn og unges interesser vurderes derfor i stor grad samlet i denne 

rapporten.  

 Datainnsamling 

Registrering 

Eksisterende kunnskap om utredningsområdet er innhentet fra Naturbase og Nordlandsatlas. Detaljert 

kunnskap er innhentet gjennom feltbefaring den 27. mai og kontakt med lokale/regionale myndigheter, 

organisasjoner og ressurspersoner.  

 

Innhentet kunnskap anses tilstrekkelig i forhold til de anbefalingene som framkommer i rapporten.  

 

Registreringskategoriene for friluftsliv / by- og bygdeliv er delt inn i hovedkategoriene 
forbindelseslinjer/soner og geografiske områder, se tabellen nedenfor. Registreringskategoriene som 
er aktuelle i dette prosjektet er ferdselsforbindelser, turområder, utfartsområder, nærturterreng, leke- 
og rekreasjonsområder, samt andre rekreasjons- og friluftsområder.   

I den siste registeringskategorien regner vi med dagens grusbane.   

 

Tabell 1. Registreringskategorier for fagtema friluftsliv /  by- og bygdeliv.  Kilde: Statens vegvesen.  Håndbok 
V712.  
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 Vurdering av verdi 

Alle delområder er verdivurdert, og fremstilt på verdikart. I verdivurderingen benyttes en fem-trinns 

skala fra ubetydelig til svært stor. I figuren nedenfor er denne skalaen vist med et eksempel på 

verdivurdering (middels-noe verdi).   

 

 

Figur 3. Skala for vurdering av verdi. 

 

Verdivurderingene er foretatt i henhold til de fagspesifikke kriteriene i Håndbok V712: 

 

Tabell 2. Verdikriterier for fagtema friluftsliv.  Kilde; Statens vegvesen.  Håndbok V712.  
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 Vurdering av påvirkning 

Påvirkning vurderer tiltakets (kapittel 1.2.) påvirkning av områdets nåværende verdi. Skalaen for 

påvirkning er glidende og går fra sterkt forringet til forbedret. I figuren nedenfor er detet vist med et 

eksempel på påvirkningsvurdering (forringet).  

 

Figur 4. Skala for vurdering av påvirkning.   

 

Vurdering av påvirkning er foretatt i henhold til veiledningen i Håndbok V712 (tabell 3): 
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Tabell 3. Veiledning for vurdering av påvirkning.  Kilde;  Statens vegvesen.  Håndbok V712.  
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 Vurdering av konsekvens 

Konsekvensen for tiltaket  vurderes på en skala fra 4 minus til 4 pluss, se matrisen i figuren nedenfor.  

I denne matrisen utgjør verdiskalaen x-aksen, og påvirkningsskalaen y-aksen.  

 

Figur 5. Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde fremkommer ved å sammenstille verdien med 

påvirkningen som tiltaket vil medføre. 
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 Vurdering av verdi 

 Utredningsområdet 

Det er to idrettsanlegg i området som blir berørt av tiltaket; Idrettsbanen og I.L.Sisos orienteringskart 

over Harelifjell.  

Det er også relevant å se tiltaket i sammenhemg med Lakselva Idrettsanlegg og ballbingen på 

Straumen skole.  

 Straumen Stadion 

Området består av grusbane og er regulert til friområde herunder idrettsanlegg. Tilstøtende areal er 

Lnf-A (lnf = landbruk, natur og friluftsliv) i kommunedelplan for Straumen. Stadion er opparbeidet med 

tilførte masser og i sør er elven lagt om. Området er kartlagt som et svært viktig friluftsområde og i 

henhold til Naturbasen benyttes området til undervisning og fritid. Grusbanen har løpebane, 

ballspillflate og deler benyttes til skøytebane på vinteren. Det er opparbeidet en lengdegrop i den 

sørlige delen av grusbanen, men denne er i dag forfalt og uten verdi.   

Langs banens østside er det etablert et anlegg for frisbeegolf.  

Deler av omkringliggende området har skog med middels til høy bonitet. Det er ikke registeret 

kulturminner, naturfare eller reindrift i området. 

Grusbanen ble anlagt i 1977 (byggestart 1971), banen er 60 m bred og 100 m lang. Dagens bruk av 

området er svært redusert i forhold til hva den var for 20 år siden da den ble brukt mye både på dagtid 

og kveldstid.  

I 2012 ble banen rustet opp, men det har ikke ført til økt bruk. Etter at fotballbingen ved Straumen 

skole ble etablert, er det i hovedsak der det spilles fotball på kveldstid utenom den organiserte 

fotballen på Lakselva og i Sørfoldhallen - samt noe sporadisk på Myre stadion. Det er i hovedsak 

skole og barnehage som bruker skoleidrettsplassen på dagtid. På en daglig basis er det elevene i 

paviljongen som bruker den nærmeste delen i nordøst til fotball og evt. annen lek (figur 9). 
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Figur 6. Straumen stadion mot sørvest.  Foto.  Norconsult. 27.05.2019 

 

Figur 7. Straumen Stadion mot Nordvest.  Foto.  Norconsult. 27.05.2019 
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Figur 8. Straumen stadion.  Deler av løpebanen.  Foto. Norconsult. 27.05.2019 

 

Figur 9. Straumen Stadion. Elever fra Straumen skole bruker banen til fotball.  Foto: Norconsult. 27.05.2019.   
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I dag er det lagret en del grusmasser på banens sørlige del (figur 6). Dette er et ledd i å vurdere 

områdets stabilitet før bygging av ny barnehage. Banen for øvrig er i dag i dårlig stand. Grusdekket er 

svakt og gir etter i vått vær. I kantene er det noe gjengroing (figur 8).  

 Potensiale i Straumen Stadion.  

Det kan tenkes en oppgradering av Straumen Stadion til et fullskala idrettsanlegg med 11-fotballbane 

med 8-felts 400-meter løpebane og andre fasiliteter for friidrett som lengdegrop, anlegg for kulestøt, 

kast mv.  Et tilsvarende anlegg finnes i dag i Mørkvedlia Idrettspark i Bodø.  

Dersom Sørfold kommune ønsker å etablere et slikt anlegg, er en oppgradering av Straumen Stadion 

den eneste sannsynlige muligheten i dag.  

Erfaringene fra Mørkvedlia Idrettspark er imidlertid at slike anlegg er kostbare både i anlegg og i drift 

og relativt sjeldent i bruk. Vi vurderer derfor dette potensialet som lite realistisk i dagens situasjon. 

Utfordringene for barne- og ungdomsidrettene i dag ligger i første rekke innen rekruttering – dette 

gjelder spesielt i forhold til friidrett. Erfaringene viser at små, gode anlegg lagt nær skoler gir det beste 

potensialet for spontan og organisert trening og lek – og derved det beste grunnlaget for rekruttering til 

idrett og aktivitet.  

 Orienteringskart Harelifjell 

Orienteringskart regnes som idrettsanlegg. Kartet over Harelifjell ( I.L. Siso) dekker Harelifjell og 

områdene omkring Straumen Stadion.   

 

Figur 10. Orienteringdskart over Harelifjell 1997.  Utsnitt av kart.  I.L. Siso.  

 Friluftsområdet sør for planområdet - Harelifjell 

Vi har hentet ut data fra Miljødirektoratets database naturbase.no. https://kart.naturbase.no/ 

Denne databasen omfatter bl.a. fagområdet friluftsliv.  

https://kart.naturbase.no/
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Figur 11. Kartlagte friluftsområder – type.  Kilde: Naturbase.no

 

Figur 12.  Kartlagte friluftsområder- verdi. Kilde. Naturbase.no 

 

Vi ser av figur 11 at utredningsområdet i hovedsak er registert som et nærturterreng kombinert med 

leke- og rekreasjonsområder. Vi ser av figur 12 at utredningsområdet i hovedsak er gitt verdien «svært 

stor verdi».  
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 Lakselva Idrettsanlegg 

Lakselva idrettsanlegg ble etablert i 1985 og er en oppvarmet kunstgressbane basert på oppvarming 

med spillvarme fra Salten verk. Under banedekket er det lagt ca. 30 km rør. Det pumpes inntil 250 

kubikkmeter varmt vann gjennom anlegget noe som tilsvarer en energitilførsel 5-6 mill kWh pr døgn. 

Banen ble ombygd til kunstgressbane i 1992/93. Banen er en «ren» 11-fotballbane uten 

omkringgående løpebane eller andre anlegg for annen idrett.  Det er et garderobehus i tilknytning til 

anlegget.  

Anlegget ble oppgradert med nytt kunstgressdekke i år 2007. Anlegget har flomlys.  

Lakselva kunstgressvane var i sin tid eneste helårs kunstgressbane i indre Salten. Det har i de siste 

årene vært en del lekkasjer på røranlegget, og det har vært noen korte perioder med driftsstans på 

banen. Det foreligger en tilstandsrapport fra desember 2018 som beskriver anlegget og som foreslår 

tiltak for ytterligere oppgradering.  

Veien opp til idrettsanlegget går forbi industriområdet, og det er dermed en del tungtrafikk langs denne 

vegen. Veien mangler gang/sykkelbane. Avstanden mellom Straumen skole og Lakselva Idrettsanlegg 

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

Skole og nærmiljøet på Straumen.  

Trialklubben i Sørfold bruker samme parkeringsplass som idrettsanlegget.  

 

Figur 13.  Lakselva idrettsanlegg.  Garderobeanlegg.  Foto Norconsult 27.05.2019 
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Figur 14. Lakselva idrettsanlegg. Baneanlegget. Foto Norconsult 27.05.2019.  

 

 Verdivurdering av områder 

Vi vurderer her verdien av området slik det ligger i dag – referansealternativet.   

Metoden for verdivurderingen er vist i kap 2.4.3.  

 Planområdet - eksisterende Straumen Stadion 

Verdien av Straumen Stadion slik den ligger i dag for friluftsliv, idrett og barns- og unges interesser, 

vurderes som: 

Noe verdi – uten betydning.   

Begrunnelse:  

Anlegget – slik det ligger i dag – brukes ikke til idrettsformål.  Det er noe mindre bruk i forbindelse med 

lek/trening av elever fra Straumen skole.  
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 Planområdet – influensområdet.  

Verdien av influensområdet (området omkring Straumen Stadion) slik dette området framstår i dag for 

friluftsliv, idrett og barns- og unges interesser, vurderes som: 

Stor verdi – svært stor verdi 

Begrunnelse:  

Dette er et viktig nærturområde for Straumen med videre turmuligheter opp mot Harelifjell. Et viktig 

turmål for barnehagen er gapahuken sør for Straumemn Stadion.  

Vi viser også til kartleggingen av friluftslivsaktiviteter (figur 11 og 12).  
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 Vurdering av påvirkning, avbøtende tiltak og 

konsekvens 

I dette kapitlet gis en vurdering av i hvilken grad tiltaket (kapittel 1.2.) vil påvirke verdien av dagens 

situasjon. Verdien er vurdert i kapittel 3.4.  

Metode for vurdering av påvirkning er gitt i kapittel 2.4.4. 

Ut fra nåværende verdi og påvirkning, vurderes konsekvens etter den metoden som er vist i kapittel 

2.4.5.  

 Vurdering av tiltakets påvirkning 

 Planområdet – eksisterende Straumen stadion 

Tiltaket innebærer en nærmest total endring av den nåværende Straumen Stadion. Omtrent 

halvparten av stadion vil bli omdisponert til barnehage, mens resterende del vil bli oppgradert til en 7-

fotballbane med omkringliggende løpebane (figur 3).  

Etter vår vurdering er tiltakets påvirkning: 

Forbedret.   

Begrunnelse:  

Etter vår vurdering vil dette gi området et langt mer hensiktsmessig idrettsanlegg sett i forhold til lek, 

trening og konkurranse. Ut fra erfaringer med andre idrettsanlegg vil et slikt oppgradert 

nærmiljøanlegg gi et bredre grunnlag for rekruttering til idrett, og derved ivareta barns og unges 

interesser.  

 Planområdet – influensområdet  

Selve tiltaket vil være avgrenset til Straumen stadion.  

Etter vår vurdering er tiltakets påvirkning: 

Ubetydelig endring.   

Begrunnelse:  

Omkringliggende arealer og anlegg (gapahuken, orienteringskart) vil bare i ubetydelig grad bli påvirket 

av tiltaket. Bekken sør for Straumen Stadion vil bli delvis lagt i rør. Dette øker områdets 

brukervennlighet og sikkerhet i forhold til barns og unges aktivitet.  

 Vurdering av tiltakets konsekvens uten avbøtende tiltak  

 Planområdet – eksisterende Straumen stadion:  

Konsekvensen for eksisterende Straumen Stadion vurderes å være (+++) 
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 Planområdet - Influensområdet:  

Konsekvenser for influensområdet vurderes å være (-).   

 Avbøtende tiltak 

Som avbøtende tiltak foreslås:  

❖ Det bør legges til rette for bygging av lengdegrop i forlengelsen av 60-metersbanen 

❖ Det bør legges til rette for legging av is på en mindre skøytebane i nordenden av nåværende 

stadion. Dette for å sikre muligheten for barneaktiviteter med skøyter i nærområdet.  

❖ Det bør bistås til oppgradering av orienteringskartet i området. 

 Konsekvens etter avbøtende tiltak 

 Planområdet – eksisterende Straumen Stadion 

Konsekvensen – etter avbøtende tiltak – for eksisterende Straumen Stadion vurderes å være +++ / 

++++ 

 Planområdet – influensområdet 

Konsekvenser – etter avbøtende tiltak – for influensområdet vurderes å være 0.   

 Konklusjon  

Straumen Stadion planlegges omdisponert til ny barnehage og ny idrettsplass.  

Den nye idrettsplassen vil bestå av en 7-fotballbane (evt 2x5-fotballbaner) med omkringgående 4x 

løpebaner på 200-meters lengde. På den sørligste langsiden vil det bli 6x løpebaner på 60 meter.  

Sett i forhold til dagens situasjon på Straumen Stadion, forventes tiltaket å ha positiv effekt på 

idrettsaktiviteter/lek på ny stadion. For områdene omkring stadion, forventes tiltaket kun å ha en liten / 

ubetydelig effekt.  

Tiltaket vil ivareta barn og unges interesser på en god måte.  
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