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1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. 

Planområdet er i alt ca. 22,8 daa, og omfatter både sjø- og landareal. Nytt hotell vil ligge på en pir 

ut i Fauskevika.  

 

Oppdragsgiver ønsker å bygge et helt nytt hotell i tilknytning til det eksisterende. Samtidig ønsker 

man å se på muligheten for å bygge et nytt kulturhus i tilknytning til hotellet. Kulturhusfunksjoner 

og hotellfunksjoner kan således utfylle hverandre. Dette kan gi flere positive synergieffekter for 

begge funksjoner. Kulturhuset kan inneholde en større multisal, kino, serveringstilbud og arealer 

for kulturskoleaktiviteter mm. Tanken er at hotell- og kulturfunksjonene skal ha gjensidig 

bruksverdi og fylle behovet for en utvidelse av Fauskes kulturtilbud i samarbeid med kommunen. 

 

Planområdet dekker flere tilstøtende arealer. Hensikten er å legge til rette for parkering og 

ivaretakelse av strandpromenaden.  

 

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Fauske Hotell AS.  

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Eirik Gerhard Lind. 

 

Eierforhold 
Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik 
det fremkommer i kommunens eiendomsregister. 

Tabell 1 Berørte eiendommer 

Gnr/Bnr Eier Areal(daa) Kartutsnitt 

103/300 Fauske kommune 27,7 

 

103/1336 Fauske hotell AS 1 
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103/Bnr 
mangler 

Uavklart  

 

103/1577 Fauske kommune 0,95 

 

1.3 Utbyggingsavtaler 

Det er behov for utbyggingsavtale mellom Fauske kommune og tiltakshaver. Oppstart av 

forhandlinger ble varsel samtidig som oppstart av planarbeid og høring av planprogram. 

Forhandlingsprosessen kjøres samtidig som reguleringsprosessen og er forankret i PBL § 17. 

Utbyggingsavtalen inngås etter at reguleringsplanen er vedtatt. 

 

1.4 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det ble gjennomført oppstartsmøte den 2. oktober 2017. Tiltaket ble vurdert til å utløse 

konsekvensutredning og planprogram.  

 

Området er i kommunedelplan for Fauske sentrum, del 2, regulert til vannareal for allment 

friluftsliv, forretning/kontor, park/turveg, parkering, vegareal og restriksjonsområde – området 

som er unntatt fra rettsvirkning fordi tidligere plan mv fortsatt skal gjelde. Ny kommuneplan for 

Fauske kommune er nå vedtatt. I kommuneplanens arealdel er området vist som framtidig 

sentrumsformål. 

 

Reguleringsplanen for Fauske Tower Hotel kommer under omfangskriteriene for utredningsplikt 

etter forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven av 1.7.2017. Fauske 

kommune har vurdert tiltaket til å utløse konsekvensutredning og planprogram jf. Forskrift om 

konsekvensutredning § 11.  

 

Forskrift om konsekvensutredninger § 11: 

«Ansvarlig myndighet skal før planarbeidet starter, jf. plan- og bygningsloven § 12-8, og senest 

seks uker etter at forslagstilleren har gitt opplysningene etter § 9, ut fra alle tilgjengelige 

opplysninger ta stilling til om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn».  

 

Planprogrammet 

Formålet med planprogrammet er beskrevet i plan- og bygningsloven §4-1 og i forskrift om 

Konsekvensutredning §6. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planen samt avklare 

hvilke problemstillinger som anses som viktige i forhold til miljø og samfunn. Det skal gis en 

beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Det innebærer at planprogrammet 

skal avklare hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke utredninger som anses som nødvendige 
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for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. 

Planprogrammer skal også redegjøre for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning. 

 

Planprogrammet skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker i forbindelse med 

varsel om oppstart.  
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2. PLANPROSESSEN 

2.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt den 2. oktober 2017. 

2.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider, samt høring av planprogrammet ble annonsert på 

kommunens nettsider samt i Avisa Nordland og Saltenposten. 

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra 

Fauske kommune. Frist for uttalelser var 29.11.2017.  

 

 

Figur 1 Varslet plangrense 

Det kom inn 10 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 8 

«Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer.  

2.3 Vedtak av planprogram 

Planprogrammet ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn den 13. oktober 2017, med frist for 

innspill 29.11.2017. Planprogrammet ble revidert og sendt inn til vedtak den 12. februar 2018.  

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt i Plan- og utviklingsutvalget den 27. 

februar 2018. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret den 22. mars 2018.  



 

10 (51) PLANBESKRIVELSE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

2.4 Øvrig medvirkning 

I tillegg til oppstartsvarsel har det blitt holdt møter etter behov med kommunen, regionale 

myndigheter og politi/Salten brann. 

 

Planarbeidet har hatt fokus på en fleksibel plan som gir rom for endringer. Hotellet og kulturhusets 

plassering er fastsatt mens utformingen er i stadig endring. Planen setter rammene for videre 

detaljprosjektering av hotellet og kulturhuset, men setter ingen fast utforming av arealene innenfor 

planen. Det er derfor ikke gjennomført en aktiv medvirkningsprosess i forbindelse med 

planarbeidet. 

 

I planprogrammet er det beskrevet en aktiv medvirkningsprosess med bl.a. en workshop med barn 

og unge med fokus på utforming av torget. Utforming av torget er ikke satt i planen, det er kun 

satt av areal som naturlig avgrenses av hotellets og kulturhusets plassering. Det vil derfor 

gjennomføres en workshop for utforming av torget når reguleringsplanen er vedtatt. 

 

Workshopen skal ha spesielt fokus på barn og unges interesser, i tillegg skal det gi befolkningen 

mulighet til å føle et eierskap til prosjektet. 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

I dette kapitlet er relevante utdrag fra andre planer og føringer gjengitt.  

3.1 Statlige planer og føringer 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

(2011) 

Retningslinjene følger opp den nye plan- og bygningsloven, der byggeforbudet i 100-metersbeltet 

langs sjøen er videreført og strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og å unngå 

uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

 

Retningslinjene deler kysten inn i 3 områder. Det er strengest føringer der det er størst press på 

arealene, mens det i mindre sentrale strøk er større rom for å vurdere utbygging gjennom 

kommunale planer. 

 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

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. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 

store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til 

lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 
 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

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. 

 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 

virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 

energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst 

hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og 

mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til 

rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. 

 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen 

bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Gjennom å synliggjøre områder med potensielle 

støyproblemer vil utbygger og arealplanleggere bevisstgjøres på at spesielle hensyn til støy kan 

være nødvendig. Bruk av støysoner som virkemiddel er derfor et viktig virkemiddel i retningslinjen. 

 

Retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige 

etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.  
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Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 

Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes 

arealplanlegging. 

 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bidra til at arealbruk og bebyggelse blir til størst 

mulig gavn for den enkelte og samfunnet, deriblant ved å legge til rette for gode bomiljøer og 

fremme befolkningens helse. Lokal luftforurensning gir negative helseeffekter i befolkningen ved 

dagens konsentrasjonsnivåer i byer og tettsteder. Hensikten med denne retningslinjen er å 

forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god arealplanlegging. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008) 

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. 

 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 

regionale og lokale forhold. 

 

3.2 Regionale planer 

Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011-2020 

Regional plan – Klimautfordringene i Nordland tar for seg fylkeskommunens egen virksomhet, i 

tillegg til andre tiltak som kan føre til at Nordlandssamfunnet i sin helhet kan redusere 

klimagassutslipp. Planen inneholder forslag til konkrete tiltak. Noen av tiltakene er av direkte 

karakter og kan gjennomføres med de virkemidlene fylkeskommunen har til rådighet. Andre må 

skje i samarbeid med andre aktører i fylket. En rekke av tiltakene er langsiktige og av mer politisk 

karakter. I tillegg inneholder planen tiltak som på sikt kan føre til holdningsendringer. 

 

Regional plan for by- og regionssenterpolitikk 2017-2025 

Fylkestinget vedtok i desember 2014 oppstart av arbeidet med regional plan for by- og 

regionsenterpolitikk for Nordland (fylkestingssak 152/2014). Planlegging skal etter plan- og 

bygningsloven (pbl) bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale interesser. Regional 

plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging 

og virksomhet i regionen (§ 8-2). 

 

Sentralisering av befolkning omkring de største byene i Norge har medført at Nordlands andel av 

landets befolkning er redusert. I tillegg har det skjedd en sentralisering innad i fylket. Det er også 

i byene sysselsettingen vokser. Byene er sentrum for handel og tjenester, og i økende grad et sted 

folk i Nordland ønsker å bo. Det er derfor viktig å jobbe videre for å styrke attraktiviteten til byene 

i Nordland. 
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3.3 Kommunale planer 

3.3.1 Gjeldende kommuneplan 

Gjeldende kommuneplan for Fauske kommune viser området som framtidig sentrumsformål.  

 

 

Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel 

 

3.3.2 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

Tabell 2 Gjeldende reguleringsplaner 

PlanID/Plannavn Vedtatt Formål 

2008007/Strandpromenade 

og parkering 

27.06.2005 Trafikkområde i sjø og vassdrag, friområde i 

sjø og vassdrag, parkering, kjøreveg, offentlig 

friområde, bolig/forretning, trafikk/forretning 

og bolig/forretning/kontor.  

2002006/Miljøgate E6/Rv80 12.12.2002 Kjøreveg, gang- og sykkelveg og annen 

veggrunn. 

2017003/Havnegården 21.06.2018 Parkering, tjenesteyting, forretning, kontor og 

boliger. 

 

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er «Strandpromenade og parkering» og «Miljøgate E6». 

Planområdet er her vist som trafikkområde i sjø og vassdrag, friområde i sjø og vassdrag, 

parkering, kjøreveg, offentlig friområde, bolig/forretning, trafikk/forretning og 

bolig/forretning/kontor, samt gang- og sykkelveg og annen veggrunn i reguleringsplan for 

miljøgaten.  
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Figur 3 Gjeldende reguleringsplan for planområdet. 

 

Havnegården 

14. juli 2017 ble det varslet oppstart av planarbeid for Havnegården, som grenser til planområdet 

for Fauske Tower Hotel og Kulturhus. Formålet med ny reguleringsplan for Havnegården er å 

tilrettelegge for økning av byggehøyde og utnyttelsesgrad i felt K2 i gjeldende reguleringsplan 

«Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus». Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 

21.06.2018. 

 

 

Figur 4 Illustrasjon Havnegården (Kilde: J. Edvardsen Design + Arkitektur) 
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Figur 5 Rød stiplet linje viser Havnegårdens varslede planområdet 
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4. EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Fauske sentrum, innerst i Fauskevika nordøst i Skjerstadfjorden. Området 

ligger langs Fauskevika rett øst for Amfi Fauske og strekker seg fra Rådhusgata i nord og ut i 

Fauskevika i sør. Planområdet er på ca. 29,6 daa og ligger i et sentrumsområde bestående av 

bolig/forretning/kontor, parkeringsareal og sjø. Langs hele sentrums utstrekning er det 

opparbeidet parkering, kjøreveg og en strandpromenade.  

 

 

Figur 6 Planområdets beliggenhet i Fauske 

 

4.2 Dagens situasjon 

Fauske kommune med sine 9 783 innbyggere (per januar 2018) ligger i Nordland fylke, øst for 

Bodø. I kommunen har du nærhet til natur, fjellheim, fiskevann og rekreasjoner, samt butikker og 

to kjøpesentre i sentrum.  

 

Fauske sentrum ligger innerst i Fauskevika og har en stigning fra sjøen og nordover opp mot 

fjellene. Jernbanen ligger nord for sentrumsbebyggelsen. Kommuneadministrasjonen ligger nord i 

sentrum, men kinoen rett sør. Boligbebyggelsen i Fauske består av hovedsakelig lav villa- og 

småhusbebyggelse. Idrettsanlegget ligger i forbindelse med skoleanlegg nordvest for selve 

sentrum.  

 

Fauske sentrum har en tydelig kvartalsstruktur. E6 går foreløpig på langs gjennom sentrum med 

en rundkjøring i hver ende av Storgata. Sjøgata ligger parallelt med Storgata og tverrgatene går 

nord-sør og utgjør viktige siktlinjer mot sjøen i sør. Havnepromenaden er opparbeidet langs sjøen 

i hele sentrums utstrekning. Dagens Fauske hotell ligger midt i sentrum, med inngang ovenfra 

Storgata og nedenfra Sjøgata. 
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Figur 7 Fauskes kvartalsstruktur (Kilde: Snøhetta arkitekter) 

 

Fauske hotell 

Fauske hotell har en svært sentral posisjon i byen. Hotellet fungerer som Fauskes storstue. Her 

feires alle livets begivenheter, store og små møter og besøk finner sted. Hotellet ble overtatt av 

Stadssalg i mars 2016 og har meget godt belegg. Hotellet ligger sentralt plassert mot Sjøgata i 

Fauske og er foreløpig byens eneste hotell. I tillegg til de mange gjester fra regionen har hotellet 

besøk av mange turistbusser på vei nord- og sørover langs E6. Fauskes posisjon midtveis mellom 

Trondheim og Nordkapp fyller opp hotellet i turistsesongen.  
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Figur 8 Viktige målpunkt i Fauske sentrum (Kilde: Snøhetta arkitekter) 

 

4.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet «Nasjonalt klassifiseringssystem for 

landskap». Fauske og utredningsområdet ligger i landskapsregion 32: Fjordbygdene i Nordland og 

Troms, og underregion 32.5: Skjerstadfjorden. 

 

Naturlandskapet omkring Fauske 

Fauske ligger ved nordsiden av Fauskevika, som er en fjordarm i Skjerstadfjorden i Saltenregionen. 

Vest i tettstedet ligger Klungsetvika, som er skilt fra Fauskevika av Øyneset. Landskapsbildet i 

området er preget av fjordsystemet, og er i hovedsak åpent og med rolige terrengformer. 

Topografien er vekslende, med slake lisoner og avrundede åsrygger. Langs fjordene er terrenget 

vekslende mellom slake løsmasseforekomster og brattere fjellpartier. Løsmasseflatene er gjerne 

oppdyrket. Lenger bak og i øst har vi brattere fjell som omkranser fjordlandskapet. 

Vegetasjonsbildet i Fauskeområdet er preget av lauvskog, hvor bjørk dominerer. Vesentlige deler 

av arealet omkring fjorden og vika er oppdyrket. I lavlandet fins også åpne arealer, i hovedsak 

myrområder. Fauske by ligger i sørenden av Fauskeeidet, som strekker seg nordover til Sørfold. 

Store deler av dette eidet består av myrarealer som stedvis er oppdyrket.  I østre del av Fauskevika 

finner vi Finneidet, som nå er vokst sammen med Fauske, og er blitt en bydel. Dette eidet skiller 

fjorden fra Nervatnet, som via en kort elvestubb renner ut innerst i Fauskevika. Landskapet 

omkring Fauske er meget variert, men rolig og uten dramatiske fjell eller andre 

landskapselementer.  

 

Bylandskapet i Fauske 

Fauske sentrum er kompakt og bypreget, med en ryddig kvartalsstruktur og med en blanding av 

service, næring og leiligheter. Den indre bykjernen, med hotell og kjøpesenter (Amfi), har en 

utstrekning øst-vest som grovt sett kan defineres som området mellom de to rundkjøringene i 

Storgata/E6. Langs denne aksen ligger de tre gatene Rådhusgata, Storgaten og Sjøgata. Nord-sør 

krysses de ovennevnte gater av mindre gateløp som Torggata og Leitebakken. Det må her nevnes 

at bykjernen vokser, og at dette nå først og fremst skjer mot vest.  
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Havnepromenaden er blitt opparbeidet i nyere tid, og har gitt sentrum et visuelt og bruksmessig 

løft. Det samme har opprustingen av Storgaten/E6 gjort, sammen med tilstøtende gateløp og 

plassdannelser. Oppsummert kan en si at byens sentrum nå har en generelt god estetisk og 

bruksmessig standard. Bebyggelsen er en blanding av gammelt og nytt, og det foregår en gradvis 

sanering av eldre bebyggelse til fordel for større nybygg med høyere tomteutnyttelse. 

Bebyggelsens høgde ligger mellom 2 og 5/6 etasjer. Hotellet ruver mest i dag. I forhold til 

tettsteder/byer i samme landskapsregion vil vi hevde at Fauskes sentrum i dag har et bylandskap 

som framstår som estetisk positivt. 

 

4.4 Solforhold og Lokalklima 

Planområdet ligger sørvendt med gode solforhold. Området er utfordrende med tanke på vind. 

Området er vindutsatt og prosjekteringen av bygget må ta hensyn til dette.  

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er ingen registrerte kulturminner, eller 

kulturmiljøer, innenfor planområdet.  

4.6 Naturmangfold 

Konsekvensutredning for naturmangfold er gitt som vedlegg.  

 

Området består generelt av et bebygget område med sentrumsfunksjoner og infrastruktur som 

hører til. Dette medfører at vegetasjonen på land for det meste er bygget ned, og det som 

eksisterer av vegetasjon er dels er plantet, og dels tilfeldig oppslag av vegetasjon der det er forhold 

for det. I strandsonen er det deponert masser i flere omganger. Av flyfoto fra Finn.no ser en at det 

ble gjort en utfylling mellom 2004 og 2009 for å gi plass til dagens veg langs sjøkanten. 

 

Sjøområdene ved Fauske, Fauskevika, ligger langt inne i Skjerstadfjorden på nordøstsiden der 

fjorden svinger sørover inn i Saltdalsfjorden. Fauskevika har en relativt stor horisontal dybde, og 

mottar mye ferskvann fra Sulitjelmavassdraget som løper ut i Fauskevikas østside. 

Sulitjelmavassdraget er sterkt forurenset som følge av gruvevirksomhet, noe som trolig påvirker 

økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten som Fauskevika tilhører. 

 

Viktige naturtyper 

Det er fra før ikke registrert viktige naturtyper innenfor tiltakets influensområde. 

 

Via flyfoto er det avgrenset en viktig naturtype «Bløtbunnsområder i strandsonen». Lokaliteten er 

liten, men ligger i nærområdet for sjøørret som benytter Sulitjelmavassdraget som gyte- og 

oppvekstområde. 
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Figur 9 Viktig naturtypelokalitet "Bløtbunnsområder i strandsonen" 

 

Anadrom fisk 

Sulitjelmavassdraget renner ut i Fauskevika. Dette vassdraget har betydelige utfordringer i forhold 

til vassdragsregulering og forurensning. Det fører likevel i en viss grad anadrom fisk som er viktig 

å ta vare på. En må regne med at sjøørret fra vassdraget bruker nærområdet i sjø til næringssøk. 

I tillegg har flere viktige vassdrag for sjøørret utløp til Skjerstadfjorden, bl.a. Saltdalsvassdraget. 

 

Vannmiljø 

Fauskevika har ifølge vann-nett.no økologisk tilstand «Moderat». Det oppgis at forekomsten i 

middels grad er påvirket av diffus avrenning fra gruvevirksomhet, hydromorfologiske endringer 

som følge av vassdragsregulering, samt diffus avrenning fra by/tettsted. 

 

Rødlistearter 

Av rødlistede arter er bare fugler registrert i nærheten av planområdet. Noen er bare tilfeldige 

overflyvninger, mens andre trolig har vært på næringssøk eller registrert under trekktiden. Artene 

som er observert er sothøne (VU), havelle (NT), bergand (VU), ærfugl (NT), makrellterne (EN), 

storspove (VU), sjøorre (VU), gulnebblom (NT), fiskemåke (NT), taksvale (NT), svartand (NT), 

brushane (EN), teist (VU), tyvjo (NT) og stær (NT). Det er registrert bløtbunnsområder både i 

Klungsetvika vest for Fauskevika, og i Nedrevatnet. Området vil derfor mest sannsynlig ha en viss 

funksjon som rasteområde for vanntilknyttet fugl. 

 

Bløtbunnsfauna 

Det ble tatt fire grabbprøver fra planområdet og den umiddelbare nærhet for å sjekke om det var 

sjeldne/rødlistede arter blant disse. Prøvene viste bare vanlige forekommende arter, og ingen var 

rødlistet. 
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4.7 Trafikkforhold 

Fauske ligger langs E6 og er handels- og transportknutepunkt i Salten. Europavegen har gjennom 

planområdet en ÅDT på 9250 og en fartsgrense på 50 km/t. Det er ikke registrert ÅDT for 

Leitebakken, Sjøgata og Rådhusgata. Disse gatene har også en fartsgrense på 50 km/t.  

 

Storgaten og Sjøgata er to ganske typiske sentrumshovedgater som tar mye av trafikken øst – 

vest i Fauske sentrum. Storgaten er likevel den viktigste gata som også er gjennomfartsåre for E6 

og rv 80. I Sjøgata er det høydebegrensning (4,1 m) ved Amfi kjøpesenter, men har ingen andre 

begrensninger for transport. 

 

Det er ikke kjøretøybegrensninger i Strandpromenaden. Gata framstår ikke som en 

gjennomkjøringsrute, men heller som en tilkomstgate til parkeringsplasser. En kan forvente relativt 

lavt fartsnivå i gatene. Spesielt i Strandpromenaden må en forvente en del start / stopp og 

småventing på grunn av de mange parkeringsplassene. 

 

Som en typisk sentrumsgate vil Sjøgata og Strandpromenaden ha et variasjonsmønster i trafikken 

med mest trafikk på ettermiddager i forbindelse med handel.  

 

For gående og syklende er det fortau langs kjørevegen i alle gater innenfor planområdet, samt en 

strandpromenade langs sjøen.  

 

Fauske er et knutepunkt/omstigningspunkt for reisende nordover. Nordlandsbanen går til Fauske 

og videre til Bodø, som er siste stopp. Godstrafikken på bane lastes om hovedsakelig i Fauske for 

videre distribusjon nordover. 

 

I tillegg til Nordlandsbanen, går det lokaltog mellom Mosjøen – Bodø og Rognan – Bodø som 

stopper i Fauske, samt et lokaltog som går mellom Fauske og Bodø.  

 

Kollektivtilbudet i sentrum går via Sjøgata. I Sjøgata går rute 18-499 som er en lokal sentrumsrute 

i Fauske. For regionale ruter er nærmeste holdeplass Fauske rutebilstasjon ved E6. Her går blant 

annet regionbuss til Bodø lufthavn.   

4.8 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 

Strandpromenaden langs Fauske sentrum er i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning, 

markert som friluftsområde. Området er registrert som grønnkorridor av svært viktig verdi, med 

god tilgjengelighet og høy bruksfrekvens. I forbindelse med reguleringsplan E6 Undergang Fauske 

ble det i 2014 gjennomført barnetråkkregistrering. Strandpromenaden ble her registrert som en 

barnevennlig veg og som et oppholdsareal på sommerstid. 
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Figur 10 Strandpromenaden (Kilde: naturbase.no) 

 

Figur 11 Strandpromenaden 

4.9 Offentlig og privat servicetilbud 

Planområdet ligger i sentrum av Fauske med kort avstand til de fleste servicetilbud. 

4.10 Universell tilgjengelighet 

Området er relativt flatt og universelt tilgjengelig. 

4.11 Teknisk infrastruktur 

Det går en del overløpsledninger ut i havet i området kulturhuset og hotellet er planlagt. 
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Figur 12 Utsnitt ledningsnett (Fauske kommune) 

 

VA-prosjekteringen må derfor håndtere dagens løsning og evt legge om der det blir nødvendig. 

Salten Brann opplyser at det er over 50 l/s leveranse i vann-nettet, men det må kontrolleres 

nærmere i prosjekteringen. 

4.12 Grunnforhold 

Det er gjennomført geotekniske undersøkelser. Rapport ligger vedlagt. 

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av 

skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for kvikkleire 

for planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til registreringer for arealer større enn 

10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten vurderes. 

 

Topografi 

Sjøbunnen ved det planlagte hotellbygget faller nedover retning sørøst med gjennomsnittlig 

helning 1:7 ned til borepunkt 13. Fra borpunkt 13 og videre sørøstover øker helning på marbakken 

og den ligger her med omtrentlig helning 1:3.  

 

Løsmasser 

Grunnundersøkelsene i sjøområdet viser at løsmassene består av et topplag på ca. 1-2 meter med 

silt. Derunder er det registrert et leirlag med mektighet varierende fra ca. 3-9 meter. 

 

Det er tatt opp totalt 13 sylinderprøver av løsmassene, og en god del av prøvene var forstyrret. 

De prøvene som var av brukbar/god kvalitet viste at leira hovedsakelig kan klassifiseres som bløt. 

Leira betegnes som lite til middels sensitiv og lite plastisk.  

 

Berg 

Samtlige sonderinger er avsluttet i berg. Beliggenheten av bergoverflaten varierer fra kote -10 til 

kote -35. Generelt faller bergoverflaten nedover retning sør/øst. 
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4.13 Støyforhold 

Planområdet ligger utenfor støysoner i støyvarselkart for Fauske. 

 

Figur 13 Støyvarselkart for Fauske kommune (Kilde: vegvesen.no) 

4.14 Forurensning (Grunn, vann og luft) 

Tiltaksområdet er lokalisert i Fauskevika, som er en del av Skjerstadfjorden. Øst for tiltaksområdet 

ligger de nedlagte kobbergruvene i Sulitjelma og det er uvisst om gruveavfall kan ha tatt seg til 

Fauske via Langvatnet, Langvasselva, Øvervatnet, Nedrevatnet til Fauskevika.  

 

Nærmeste båthavn ligger 0,7 km fra tiltaksområdet. Småbåthavner er kjente kilder til 

forurensning, da de kan være en kilde til spredning av forurenset bunnstoff fra båtpuss. 

 

Ifølge vann- og avløpskart gitt av Fauske kommune er det fire utslippsledninger for overvann som 

går ut i Fauskevika fra Fauske sentrum. 

 

Det er i tillegg registrert flere utslippskilder i nærområdet ifølge Miljøstatus. Hovedutslippene fra 

Erikstad renseanlegg er næringssalter.  

4.15 Samiske interesser 

Det er ikke registrert automatisk fredete samiske kulturminner i planområdet. 
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5. PLANFORSLAGET  

5.1 Planens hensikt, avgrensning  

Hensikten med planen er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. Nytt hotell 

er planlagt på en pir ut i Fauskevika. Piren skal være åpen for publikum. Kulturhus planlegges på 

landdelen, på eksisterende parkeringsplass. Eksisterende hotell, nytt hotell og kulturhuset skal 

danne en helhetlig plan hvor publikum tilbys aktiviteter omkring et nytt offentlig bytorg i Fauske. 

 

 

Figur 14 Illustrasjonsplan 
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5.2 Reguleringsformål 

Tabell 3 Reguleringsformål 

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Kulturhus K 1,4 

Hotell/kai H/Kai 4,2 

Øvrige anlegg – fylling  16,1 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Annen veggrunn – grøntareal AVG 0,02 

Gang-/sykkelveg GS 0,4 

Holdeplass/plattform H 0,1 

Kjøreveg KV 0,6 

Parkeringsplasser P 0,3 

Torg T 1,0 

Nr. 3 Grønnstruktur   

Friområde F 0,4 

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende 

strandsone 

  

Ferdsel VFE 11,5 

Småbåthavn VS 3,8 

PBL §12-7 Bestemmelsesområder   

Utforming # 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANBESKRIVELSE 27 (51) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

5.3 Bebyggelse og anlegg 

5.3.1 Hotell/kai (H/Kai) 

Innenfor arealet skal det oppføres et hotell på en pir ut i Fauskebukta. Hotellet er planlagt som et 

slankt tårn på ca. 78 meter høyde med glassfasader og skal romme alle nødvendige funksjoner til 

et hotell. Hotellets toppetasje og hotellets restaurant i 2. etasje skal være åpen for allmennheten. 

På grunn av sikkerhetsmessige årsaker vil det være noe restriksjoner knyttet til toppetasjen, blant 

annet åpningstider og begrensning på antall besøkende. 

 

Piren skal være åpent tilgjengelig for allmennheten og skal fungere som en forlengelse av det 

offentlige rommet utenfor kulturhuset, samt en forlengelse av dagens strandpromenade. Piren 

utformes som shared space der både varelevering, hovedinnganger, publikumsarealer etc. foregår 

på samme areal. På vestsiden av piren legges det opp til en nedtrapping ned mot sjøen, samt et 

tidevannsbasseng. Her er det også tenkt båtplasser til blant annet rib-båter. Det planlegges også 

for et badeanlegg inne i hotellet som skal være åpen for allmennheten. Badeanlegget er i foreløpige 

planer tiltenkt i hotellets sørlige del med tilknytning til sjøen. 

 

Vareleveranser / servicetransport medfører blandet trafikk på piren fra Strandpromenaden til 

hotellet. Rygging og vending med store kjøretøy er en sikkerhetskritisk faktor, og det må derfor 

vises spesiell omtanke på hvordan dette utformes.  

 

Illustrasjonene i planforslaget er fra forprosjektet og viser en mulig utforming av hotellet og piren. 

Reguleringsplanen setter de ytre rammene for prosjektet og skal gi rom for endringer i 

utformingen. Endelig utforming vil skje i byggeplanfasen. 

 

 

 

Figur 15 Konseptet (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 
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Figur 16 Hotellet (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 

 

 

Figur 17 Lobby (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 
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Figur 18 Hotellrom (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 
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5.3.2 Kulturhus (K) 

Kulturhuset er en vesentlig del av prosjektet. Tanken er at kulturhusfunksjoner og hotellfunksjoner 

skal utfylle hverandre. Kulturhuset illustreres med en større multisal, kino/foredrag/konsertsal, 

serveringstilbud, utstillingsarealer og møteplasser. En endelig programmering vil gjøres i 

samarbeid med kommunen og de kulturinstitusjoner som evt. skal inn i huset. 

 

Illustrasjonsplanen illustrerer mulig løsning for varelevering og parkering på østsiden av bygget. 

Arealet gir rom for 8 parkeringsplasser som kan benyttes til ansattparkering eller besøksparkering. 

 

 

 

Figur 19 Kulturhustomta 

 

 

Figur 20 Kulturhuset (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 
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Figur 21 Kulturhuset (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 

 

 

Figur 22 Kulturhusets 1. etasje (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 
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5.3.3 Øvrige anlegg – fylling 

Det må utføres mudring slik at fyllingen ligger på berg. Det skal anlegges en fylling som minimum 

dekker hotellkjernens grunnflate og nødvendige arealer utenfor dette for installasjon av peler til 

og i berg. Fyllingens maksimale utstrekning er vist i figur 23. Bebyggelse eller andre anlegg lenger 

ut, utenfor hotellet, kan installeres på peler, men det kan også vurderes flytende konstruksjon. 

 

Videre detaljprosjektering av hotellet og pir underlegges geoteknisk prosjektering. 

 

 

Figur 23 Tverrsnitt – fylling 

 

Figur 24 Lengdeprofil - fylling 
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5.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

5.4.1 Kjøreveger (KV) 

Kjørevegene skal være offentlige og opparbeides med bredde anvist på plankartet. 

5.4.2 Gang-/sykkelveger (GS) 

Gang-/sykkelvegene skal være offentlige og opparbeides med bredde anvist på plankartet. 

5.4.3 Torg (T) 

Torget skal være offentlig og fungere som en samlingsplass for Fauskes befolkning. Det offentlige 

plassrommet dannes mellom eksisterende hotell, nytt kulturhus og det nye Tower hotell ute på 

piren. Tyngdepunktet ligger utenfor kulturhuset, mens publikum inviteres ut på piren som en 

forlengelse av plassen og strandpromenaden.  

 

 

 

Figur 25 Offentlig byrom (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 
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5.4.4 Parkering (P) 

I kommuneplanen for Fauske er det parkeringskrav for ulike typer tiltak differensiert på hvor det 

er i kommunen. Planforslaget ligger innenfor sone A.  

 

Figur 26 Parkeringsnorm for Fauske kommune 

 

Parkeringsnormen omfatter ikke andre tilbud som er tenkt etablert. En må da forutsette at en 

benytter offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i den grad det ikke blir gitt spesifikke krav i 

forbindelse med prosjektet. 

 

Ut fra parkeringsnormen utløser selve hotellet med 250 gjesterom et krav om 25 

bilparkeringsplasser og 50 sykkelparkeringsplasser.  

 

Øvrige tilbud på piren som ikke er spesifisert i parkeringsnormen: 

• Konferanseavdeling (med egen inngang) 

• Hotellrestauranten (ikkeboende gjester) 

• Badeanlegg (ikkeboende gjester) 

• Tilbudet på vestsida med kaiplass for båtturer 

• "Turister" som vil gå tur på piren. 

 

Parkeringsnormen har ikke spesielle parkeringskrav for kulturhuset. Kulturhus har ofte en overvekt 

av aktivitet på ettermiddag og kveld, og det er da vanligvis bra parkeringskapasitet i sentrum. 
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Parkering løses på eksisterende parkeringsplasser i sentrum, da hovedsakelig parkeringsplassene 

øst for planområdet. Det er lite butikker og andre besøksmål i nærheten av dagens 

parkeringsplasser lengst øst i Strandpromenaden. Besøkende til for eksempel Amfi vil først og 

fremst søke etter parkeringsplasser lenger vest, blant annet i vestre del av Strandpromenaden. 

 

Sykkelparkering til hotellet løses i detaljprosjektering av hotellet. En mulig løsning er å legge til 

rette for sykkelparkering under rampe opp til hotellets terrasse. 

5.4.5 Holdeplass (H) 

Området markert o_H skal benyttes som holdeplass for busser til hotellet. Det legges opp til et 

ledegjerde/skille mellom strandpromenaden og holdeplassen. 

 

 

Figur 27 Utforming av holdeplass 

5.4.6 Trafikk 

Tiltakshaver har gitt følgende estimat for besøk til hotellet: 

• Hotellgjester pr. døgn, høysesong: 380 – gjennomsnitt ca. halvparten 

• Andel av besøkende pr. reisemiddel: 35% buss, 60% personbil, 5% drosje 

• Antall ansatte i høysesong: 130 personer – normalaktivitet: 70 personer 

• Reisemiddelforderlig ansatte: ca. 1/3 hver på gange, sykkel og bil 

• Servicetrafikk: ca. 5 biler pr. dag 

 

Ut fra opplyst estimat er det utarbeidet et grovestimat på trafikkmengden fra hotellgjester. Det er 

gjort antagelse på gjennomsnittlig gjester pr. buss/bil/drosje, og det er forutsatt at personbil kun 

kjører til/fra hotellet i forbindelse med ankomst før de kjører til parkeringsplass. 

Tabell 4 Trafikkmengde fra hotellgjester 

 Buss Bil Drosje Sum 

Hotellgjester pr. døgn 133 228 19 380 

Antall gjester pr. enhet 30 3 1,5  

Antall enheter pr. døgn 4,4 76,0 12,7  

Antall turer pr. enhet 4 2 4  

SUM antall turer pr. enhet og døgn 18 152 51  

SUM antall turer pr. døgn i høysesong    220 
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Et hotell har vanligvis mest konsentrert trafikk om morgenen etter frokost. Det er ikke 

parkeringsplasser like ved hotellet, noe som vil gi fordeling av personbiltrafikken til andre deler av 

sentrumsområdet. Men det kan være flere busser som skal ha avgangstid rett etter frokost. 

 

Mest markert trafikktopp vil likevel være i etterkant av større enkeltarrangement i kulturhuset, 

eller ved avslutning av kurs / konferanse på hotellet. Er det er kveldsarrangement vil øvrig trafikk 

i Fauske være relativt beskjeden, men avslutningstidspunktet på en større konferanse kan 

sammenfalle med ettermiddagsrushet. 

 

Nærmeste stoppområdet for tilbudene på piren blir i "krysset" mellom Strandpromenaden og 

Leitebakken / piren. 

 

Spesielt for buss er det ønskelig at trafikken går i østlig retning, og har av- og påstigning i området 

markert med blå oval i 27. Adkomst til Strandpromenaden er da via envegskjørt gate øst for Amfi, 

eller via Strandpromenaden på sørsida av AMFI.  

 

I praksis vil det også komme trafikk fra E6 / øst, og en bør derfor forutsette at det også kan være 

avstigning for motsatt retning, markert med gul oval i figur 27. Adkomst fra øst vil også være mest 

hensiktsmessig for nyttetrafikk til virksomhetene på piren.  

 

Drosje og øvrig HC-transport vil "kjøre til døra" og sette av folk i området markert med lilla sirkel. 

 

Kulturhusets hovedinngang er på den bilfrie vestsida. For besøkende til kulturhuset vil området 

merket med grønn oval i figur 27 være et naturlig valg. Varelevering / servicetransport og noe 

parkering til kulturhuset er lokalisert på østsida. 
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Figur 28 Trafikkretninger og sentrale av- og påstigningspunkt 

 

5.5 Grønnstruktur 

5.5.1 Friområde (F) 

Området reguleres til friområde, slik som i gjeldende reguleringsplan. Området skal være offentlig 

og dagens strandpromenade skal opprettholdes.  

 

5.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

5.6.1 Småbåthavn (VS) 

Planen legger opp til småbåtanlegg på vestre og/eller østre side av piren. Småbåtanlegget er 

tiltenkt rib-båter til turer til bl.a. Saltstraumen og andre turistattraksjoner i nærheten. 

5.7 Bestemmelsesområder 

5.7.1 Piren (#1) 

Bestemmelsesområde #1 er knyttet til utformingen av piren. Piren skal være åpen for 

allmennheten og hensikten med bestemmelsesområdet er å sikre at det etableres en form for 

turveg innenfor arealet. 
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5.7.2 Trafikkarealer (#2) 

Bestemmelsesområde #2 består av trafikkarealer som kjøreveg, bussholdeplass og deler av torget. 

Arealet skal være en del av utomhusplanen tilknyttet hotellet.  

5.8 Miljøfokus 

Forprosjektet har i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland vært en del av prosjektet «Økt bruk 

av tre i Nordland». Prosjektet skal øke bruken av tre i bygg og bidra til økt lokal verdiskaping 

innenfor treindustrien i Nordland.  

 

Det er store strukturelle utfordringer med et såpass høyt og slankt tårn, så selve strukturen er 

tenkt i stål med betongkjerner og betongdekker. Rommene vil innvendig kles i tre. 

 

Kulturhuset står i kontrast til tårnet i tre og er tenkt kledd med Fauskes marmor. Bruk av lokale 

materialer er med på å skape lokal identitet, eierskap og entusiasme for den lokale marmoren.  

 

Alle bygg skal utføres med minimum passivhusstandard. Det skal i tillegg undersøkes muligheter 

for å hente fjordvarme for termisk energiproduksjon. 

 

5.9 Universell utforming 

Både hotell, kulturhus og de offentlige rommene skal følge krav til universell utforming. Foreløpig 

utforming av hotellet legger opp til en utvidet første etasje med uteareal/terrasse på toppen. Det 

er kort avstand fra strandpromenaden og en universelt uformet rampe opp til terrassen er en 

utfordring i prosjektet. Dette er en utfordring som tas videre med i detaljprosjekteringen. 

 

 

Figur 29 Foreløpig illustrasjon av rampe (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter) 

5.10 Teknisk infrastruktur 

Prosjekteringsfasen skal inkludere full VA-prosjektering. I dette ligger både prosjektering av 

ledning og anlegg til hotell og kulturhus, men også nødvendige omlegginger i forbindelse med 

anlegget. Det vises til vedlagte overordnete, prinsipielle VA-plan (H100. Der framgår det blant 

annet en vurdering om omlegginger og føringer av nye ledninger og brannkummer. 



 

PLANBESKRIVELSE 39 (51) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

 

Figur 30 Overordnet VA-plan følger i vedlegg 

5.11 Rekkefølgebestemmelser 

5.11.1 Hotell/kai 

Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen, samt dokumentasjon på 

grunnforhold og eventuell tiltaksplan for håndtering av forurensede masser skal foreligge før det 

gis igangsettingstillatelse. 

 

Holdeplass (o_H), arealer innenfor bestemmelsesområde #1-2, samt teknisk infrastruktur skal 

være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse eller ferdigattest til hotellet. 

 

5.11.2 Kulturhuset 

Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen skal foreligge før det gis 

igangsettingstillatelse. 
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Gang-/sykkelveier innenfor planområdet, teknisk infrastruktur og torget skal være opparbeidet før 

det gis ferdigattest eller brukstillatelse til kulturhuset. 

 

5.12 Utbygging / gjennomføring 

Foreløpig programmering av hotell og kulturhus legger opp til storsal i kulturhuset. Hotellet anses 

ikke som fullverdig uten storsal som fører til et visst avhengighetsforhold mellom kulturhuset og 

hotellet.  

 

Det er knyttet hver sine bestemmelser til kulturhuset og hotellet som vil si at byggene kan 

gjennomføres hver for seg. Torget er knyttet til gjennomføringen av kulturhuset som vil si at 

hotellet kan bygges før torget er på plass. Torget er en sentral del av kulturhusprosjektet og det 

er derfor satt krav om at torget skal være opparbeidet før kulturhuset kan tas i bruk. 
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6. VIRKNINGER 

Det er utarbeidet geotekniske vurderinger, miljøtekniske undersøkelser og trafikkanalyse. I tillegg 

er det utarbeidet konsekvensutredning for landskap og naturmangfold. Rapportene er gitt som 

vedlegg og nedenfor gjengis essensen.  

6.1 Stedets karakter, byform, estetikk og landskap 

Konsekvensutredning for landskap er gitt som vedlegg. 

 

Nærvirkningen vurderes å gi et omfang som vil være lite til middels negativt for landskapsbildet. 

Begrunnelsene for dette er at bygningen vil framstå som en dominerende vegg i nærmiljøet i deler 

av hotellets nærområde. Da er det i positiv retning tatt hensyn til de transparente fasadene og at 

bygningen ikke fysisk bryter opp eller forringer det eksisterende bysenteret.  

 

For fjernvirkningen vurderes omfanget for landskapsbildet å være mellom nøytralt og lite negativt. 

Begrunnelsene for dette er at vi ser at hotellet fra enkelte standpunkter hvor «bredsiden» er 

eksponert vil være noe dominerende og bli oppfattet som et negativt element i landskapet omkring 

Fauskevika (eller lenger unna). Det positive ligger i at et slikt landemerke med sin enkle form på 

samme måte som et fyrtårn også vil tilføye et spennende menneskeskapt element i Saltens 

fjordlandskap.  

 

 

Når vi oppsummerer og vurderer både nær- og fjernvirkning samlet for dette tiltaket, vurderer vi 

at tiltaket Tower Hotel Fauske betyr et lite negativt omfang for landskapsbildet i området.  

 

 

Figur 31 Fotomontasje sett fra Finneidgata 
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Figur 32 Fotomontasje sett fra strandsonen ved museet 

6.2 Forholdet til naturmangfoldloven 

Konsekvensutredning for naturmangfold er gitt som vedlegg. 

 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 

En har gjennom denne utredning vurdert naturverdier i tilknytning til den marine delen av 

planområdet, samt ev verdier innenfor influensområdet i og utenfor planområdet. Det ble ikke 

registrert naturtyper eller rødlistede arter som vil bli bygget ned, verken på land eller som følge av 

utfylling i sjø. Det ble skjønnsmessig registrert en naturtype, men som vi mener ikke blir vesentlig 

negativt påvirket. Planområdet er ikke sjekket for svartelistede arter. 

 

Undersøkelser foretatt i 2018 viser en forholdsvis lav konsentrasjon av metaller i bunnsedimentene 

i tiltaksområdet, men noe forhøyede verdier av PAH. PAH antas å komme fra utslipp av overvann 

fra Fauske, og er trolig derfor et resultat av en kontinuerlig tilførsel over tid. Det betyr at 

forurensningen trolig er spredd over et større område i Fausevika, og at organismene som lever 

der allerede er eksponert for denne miljøgiften. Vi tror derfor ikke at dette tiltaket i seg selv vil 

føre til vesentlige virkninger for registrerte naturverdier. 

 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok i forhold til å vurdere konsekvensene av 

anleggsarbeider og driftsfasen av selve tiltaket, men er dårlig i forhold til ev forekomster av 

svartelistede arter på land. 

 

§9 Føre-var-prinsippet 

Vi mener å ha innhentet nok kunnskap om området til å kunne vurdere virkningene av tiltaket godt 

nok. Det betyr at det ikke er behov for å benytte føre-var-prinsippet. En vil likevel bemerke at det 

ikke er gjort feltundersøkelser av biolog, og at vegetasjon på land, for eksempel ev forekomster 

av fremmedarter, ikke er undersøkt. 
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§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Tiltaket skjer i et område som allerede er sterkt modifisert i forhold til naturtilstanden, og inngrepet 

er relativt sett lite. Det foreligger ingen spesielle naturverdier som blir negativt påvirket av tiltaket, 

og vi mener derfor at en økning av den samlede belastningen på naturtyper, artsmangfold eller 

fjordsystemet er liten. 

 

Avbøtende tiltak 

I så stor grad som mulig er det viktig å hindre spredning av finmateriale fra sprengstein. En bør 

vurdere om bruk av siltgardiner er mulig, og om strømforholdene varierer på en slik måte at en 

kan vurdere å fylle ut/deponere slike masser under rolige strømforhold. 

 

Før anleggsarbeidene starter bør planområdets landareal sjekkes for eventuelle forekomster av 

svartelistede arter, og massehåndteringen må ta hensyn til dette og transportere og deponere 

infiserte masser på en forsvarlig måte som hindrer spredning. Anleggsmaskiner må på samme 

måte rengjøres før de fraktes ut av området. 

 

Miljøtekniske undersøkelser 

Det er gjennomført miljøtekniske undersøkelser og det er påvist forurensning i tilstandsklasse III 

og IV (se vedlegg 9). Det utarbeides søknad om mudring og utfylling i sjø, som sendes 

forurensingsmyndigheten. Vurdering av metode for mudring, dumping og utfylling, samt 

spredningsrisiko og avbøtende tiltak vil være en del av søknaden. 

 

6.3 Trafikkforhold 

Trafikkanalyse er gitt som vedlegg. 

 

Over året vil det være lite samtidighet mellom høy turisttrafikk og større kurs- og konferanser. 

Parkeringsetterspørselen vil være størst i forbindelse med større arrangement på kulturhuset og 

kurs / konferanser på hotellet. 

 

I høysesongen utgjør hotelltrafikken alene ca 200 flere kjøretøy per dag i Strandpromenaden. Disse 

kjøretøyene vil ha behov for stanse i forbindelse med av- og påstigning. I tillegg vil det være økt 

trafikk av passerende biler som ser etter parkeringsplass i forbindelse med besøk på piren. 

 

3 – 400 flere biler i døgnet om sommeren vil kunne gi noe tregere trafikkavvikling i 

Strandpromenaden. Kapasiteten i gata bør være tilstrekkelig for dette. Ved avslutning av større 

kurs og konferanser bør det være en plan for uttransport dersom det skal skje med buss. 

Trafikkveksten vil også merkes i Sjøgata, men også den bør ha tilstrekkelig kapasitet. Ut fra dagens 

trafikk ser det ut til å være tilstrekkelig kapasitet i krysset med E6. 

 

Ved større arrangementer bør det utarbeides en trafikkavviklingsplan.  

 

Den økte bygningsmassen med tilhørende økt aktivitet vil gi et større press på parkeringsarealer. 

Dette løses ved å benytte parkeringsplassene i øst, som er i lite bruk i dag. Gjennomføringen av 

planforslaget gir behov for 25 parkeringsplasser. Parkeringsplassene i øst har kapasitet på 41 

plasser. 
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6.3.1 Støyforhold 

Etablering av hotell og kulturhus vil generere mer trafikk i området. Det vil gjennomføres en 

støyanalyse i henhold til T-1442/2016 i samarbeid med nylig vedtatt reguleringsplan for 

Havngården før det gis igangsettingstillatelse for prosjektet. 

 

6.4 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk / uteområder 

Friluftsliv/nærmiljø ble satt som tema for konsekvensutredning i planprogrammet på grunn av 

strandpromenaden som er vurdert til et viktig friluftsområde. Temaet har senere blitt diskutert 

med kommunen og tiltaket gir ingen negative konsekvenser for strandpromenaden. Det ble derfor 

konkludert med at virkninger for friluftsliv/nærmiljø kun utredes i planbeskrivelsen. 

 

Strandpromenaden er vurdert til et viktig friluftsområde. Planforslaget påvirker hverken 

bruksmuligheten, tilgjengeligheten eller attraktiviteten til promenaden i noen negativ grad. 

Planlagt pir skal være åpen for allmennheten og vil fungere som en forlengelse av dagens 

promenade. Torget og hotellet med publikumsrettet funksjoner som restaurant og badeanlegg, 

skaper attraksjoner og oppholdssteder langs promenaden. Hotellets tak skal også være åpent for 

allmennheten, men med noen begrensninger. Tiltaket vil være et positivt grep.  

 

I tillegg til piren med ulike aktiviteter, planlegges det for nytt kulturhus med torg. Både torget og 

kulturhuset vil være målpunkt som skaper aktiviteten i denne delen av sentrum og vil gi byen er 

positivt løft. 

6.5 Barns interesser 

Kulturhuset vil gi et tilbud til både voksne og barn. I forbindelse med utforming av torget vil det 

gjennomføres et medvirkningsopplegg som har fokus på å ivareta barns interesser, samt skape et 

eierskap til utformingen hos befolkningen. Både piren, torget og kulturhuset vil være målpunkt 

som gir rom for både aktivitet og opphold. 

6.6 Teknisk infrastruktur 

Det er tilstrekkelig kapasitet på dagens vann- og avløpsnett. Teknisk infrastruktur knyttet til 

hotellet håndteres i byggets prosjekteringsfase.  

 

Det er beregnet vannbehov for hotellet og kulturhuset, gitt i tabell 5 nedenfor. 

Tabell 5 Vannmengder 

 Kulturhuset Hotellet 

Konsumvann 1,4 l/s 25,3 l/s 

Spillvann 4,6 l/s 13,2 l/s 

Overvann 29 l/s 23 l/s 

 

Planområdet ligger ved/i sjøen og overvann ledes ut i sjøen. Detaljert VA-plan med 

overvannshåndtering skal være godkjent før igangsettingstillatelse gis. 

 

Veganlegget (strandpromenaden) tilpasses utformingen av torget, busstransporten etc. 

 

 

6.7 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Det utarbeides en egen avtale med kommunen om bruk av kulturhuset. 
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Eierforholdet av området i øst er uavklart. Det vil være behov for avtale om eierskap til grunn/tomt 

og opparbeiding av torget. 

6.8 Eiendomsmessige konsekvenser for grunneiere 

Det vil være behov for overdragelse av strandnære areal fra kommunen til etablering av pir og 

hotell. 

6.9 Konsekvenser for næringsinteresser 

Både i anleggsfasen og i permanent fase vil prosjektet skape mange arbeidsplasser og stor 

etterspørsel hos leverandører, noe som vil være positivt for næringslivet i Fauske. 

 

Både kulturhuset og hotellet vil være målpunkt som skaper økt aktivitet i byen. Økt aktivitet vil 

kunne gi sentrums butikker og restauranter økt antall besøkende, da spesielt i turistsesongen. 
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7. RISIKO OG SÅRBARHET  

Det er utført en egen ROS- analyse som er vedlegg til dette dokumentet. 

 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og 

sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 7 aktuelle hendelser som har betydning for vurdering 

av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

• Løsmasseskred 

• Ulykke på veg 

• Bussulykke 

• Brann i bygninger og anlegg 

• Hendelser under store arrangementer 

• Fallulykke/drukningsulykke 

• Terrorangrep 

 

Det må rettes spesiell oppmerksomhet til brann og utrykning ved ulykker. 

 

Det er foreslått gjennomføring av tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene. 

Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller reduseres på en 

tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres.  
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8. INNKOMNE INNSPILL 

Innspill Kommentar 

STATENS VEGVESEN, 29.11.2017 

a) Det er viktig å få en god og trygg flyt i 

trafikken. Reguleringsplanarbeidet må grundig 

vurdere adkomst til bygninger og 

parkeringsplasser. 

b) Planforslaget må vise gode trafikale løsninger 

for myke trafikanter. 

c) Reguleringsplanarbeidet bør legge til rette for 

økt bruk av sykkel som framkomstmiddel, 

tilrettelagt sykkelparkering. 

d) Bebyggelse i planområdet kan bli utsatt for 

vegtrafikkstøy langs E6. reguleringsplanen må 

derfor ha en bestemmelse om at T-1442/2012 

gjelder for planområdet. 

 

Planområdet omfatter E6 som er SVV sitt 

ansvarsområde. SVV ber om å bli involvert i 

planprosessen og ønsker gjennomgang av planforslag 

før politisk behandling. 

 

 

a) Trafikkanalyse gjennomføres. 
b) Trafikkanalyse. 
c) Tas inn i planarbeidet. 

d) Notert. 

NVE, 23.11.2017 

a) NVE anser det som mye sannsynlig at det 

finnes hav- og fjordavsetninger i sjøarealet i 

planen. Dersom det planlegges ny bebyggelse 

eller utfyllinger i sjø på arealer med marin leire 

må det gjøres en vurdering av om grunn- og 

terrengforhold er slik at den kan være fare for 

kvikkleireskred. Vurdering av fare for kvikkleire 

må tydliggjøres i plandokumentene. 

b) NVE anbefaler at ny utbygging bør ta hensyn til 

beregnede stormflohøyder ved det havnivået 

en vil ha om 100 år. 

 

a) Det gjennomføres grundige 

geotekniske undersøkelser og 

vurderinger. Hele anlegget 

underlegges geoteknisk prosjektering. 

b) Viser til DSB`s veileder for 

havnivåstigning og stormflo, 

sikkerhetsklasse 3 (+2,53 m over 

middelvannstand). Planlegger bygg og 

anlegg på kote +3,0 moh. Anlegg 

lavere hensyntas dette ved 

prosjektering. 

 

KYSTVERKET, 23.11.2017 
Ingen merknader. 

 

TROMSØ MUSEUM, 07.11.2017 

a) Vurderer sannsynligheten for konflikt med 

eventuelle kulturminner under vann som liten. 

Derfor ingen merknader til planforslaget. 

b) Dersom en skulle komme over automatisk 

vernede eller fredete kulturminner eller funn av 

kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses 

og Tromsø Museum varsles. 

 

a) Notert. 

b) Notert. 

FAGLIG TRAFIKKFORUM, 06.11.2017 
Ingen merknader 
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NORDLAND FYLKESKOMMUNE, 05.12.2017 

a) Tiltaket innebærer privatisering av strandsonen 

og berører det kartlagte friluftsområdet 

«Strandpromenaden», som er vurdert som 

svært viktig. Planlagt tiltak kan derfor være i 

strid med regionale interesser knyttet til 

allmennhetens tilgang til- og ferdsel i 

strandsonen og friluftsinteresser. I tillegg vil 

den planlagte høyhusetableringen medføre et 

brudd med helhetlige by- og landskapsrom i 

Fauske, og vil kunne endre byens identitet og 

visuelle uttrykk. 
b) Tiltaket kan være i strid med vesentlige 

regionale interesser gitt til uttrykk i følgende 

arealpolitiske retningslinjer: 

8.2 By- og tettstedsutvikling 

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at 

livskvalitet og helse fremmes gjennom 

god stedsforming, attraktive og 

tilgjengelige utearealer, og infrastruktur 

som fremmer miljøvennlig transport. 

d) By- og tettstedsutvikling skal ivareta 

og bygge videre på viktige 

kulturhistoriske kvaliteter, stedets 

karakter og identitet. 

c) 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 

a) Landskap som kulturelt, miljømessig 

og sosialt element, skal være en 

integrert del av arealplanleggingen. Det 

skal tas hensyn både til helhetlig 

landskapsrom og landskapselementer.  

c) Viktige friluftsområder, lokalt og 

regionalt, skal sikres som ressurs og 

grunnlag for å ivareta de unike 

mulighetene Nordland har som 

aktivitets- og opplevelsesarena. 

d) 8.5 Kystsonen 

f) Dersom kommunen finner å legge til 

rette for bruk i 100-metersbelte/ den 

funksjonelle strandsonen, skal det stilles 

krav som sikrer god 

landskapstilpasning, høy estetisk og 

arkitektonisk kvalitet, og allmennhetens 

tilgang og ferdsel. 

h) Strandsonen skal bevares som et 

attraktivt og tilgjengelig område for 

friluftsliv og naturopplevelse. Viktig 

naturmangfold skal ivaretas. 

e) Planprogrammet 

Med hensyn til tiltakets betydelige omfang og 

utstrakte påvirkning på landskapet og i bybildet 

vil fylkeskommunen understreke viktigheten av 

å sikre en aktiv medvirkningsprosess. 

f) For å sikre reell innflytelse bør medvirkningen 

skje i en tidlig fase av arbeidet. I og med at 

 

a) Strandpromenaden privatiseres ikke, 

den forblir offentlig. Landskap blir 

utredet i KU. 

b) Tema fanges opp i vurderinger som 

skal gjøres i KU. 
c) KU. 

d) Landskap og friluftsliv 

konsekvensutredes. 

e) Det legges opp til en workshop for 

lokalbefolkningen/ungdomsgrupper 

med fokus på byrommet mellom 

hotellet og kulturhuset. 

f) Åpent møte og workshop blir 

gjennomført. 

g) Tas med i endelig forslag til 

planprogram og planbeskrivelse. 

h) Næringsliv og sentrumsutvikling tas 

inn som tema i planbeskrivelsen. 

i) Tas med i KU-landskap. 

j) Kollektivtrafikk i Sjøgata er omtalt i 

planprogrammet. Regplan regulerer 

ikke kollektivtrafikk men kan legge 

opp til muligheten. Tema tas med i 

trafikkanalyse. 
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dette prosjektet berører lokalbefolkningen 

direkte, anbefaler vi en mer aktiv og utadvendt 

tilnærming av medvirkningsprosessen. For 

eksempel ved å opprette en nettbasert 

kommunikasjonsplattform, hvor befolkningen 

kan følge arbeidet og komme med konkrete 

innspill. 

g) NFK registrerer at ingen nasjonale eller 

regionale planer eller føringer er nevnt i 

kapittelet som omhandler overordnede rammer 

for planarbeidet. Det finnes flere overordnede 

føringer som NFK mener er relevant med 

hensyn til denne planen. For eksempel statlig 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen, rikspolitiske 

retningslinjer for å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen, og Regional plan – 

Klimautfordringer i Nordland 2011-2020. 

h) Tiltaket kan ha betydelige konsekvenser for 

næringslivet og sentrumsutviklingen i Fauske. 

Konsekvensene tiltaket har for det lokale 

næringslivet er beslutningsrelevant kunnskap i 

dette planarbeidet. Anbefales og ta med som 

KU-tema. 

i) Anbefaler at konsekvensutredningen omfatter 

fotorealistiske visualiseringer av bygg og 

omgivelser sett fra flere steder i sentrum og 

omegn, inkludert visualiseringer sett fra 

bakkenivå. 

j) Ber at kommunen påse at Sjøgata ivaretas for 

å fortsatt kunne benyttes til kollektivtrafikk. 

Kollektivtrafikk i Sjøgata er ikke nevnt i 

planprogram og vi ber kommunen vurdere 

hvorvidt dette bør tas med. 

 

AVINOR, 26.10.2017 

a) Planområdet ligger ca. 43 km øst for Bodø 

lufthavn og berører ikke 

høyderestriksjonsflater/hinderflater i 

restriksjonsplanen for lufthavnen eller 

byggerestriksjonsflater for 

flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen. 

b) Høyhus i Fauske sentrum vil ikke gi 

radiomessig uheldig innvirkning. 

 

 

a) Notert. 

b) Notert. 

SAMETINGET, 25.10.2017 

a) Kjenner ikke til at det er registrert automatisk 

fredete samiske kulturminner i det omsøkte 

området. Sametinget har derfor ingen spesielle 

 

a) Notert. 
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kulturminnefaglige merknader til planforslaget 

på det nåværende tidspunktet. 

 

HAVNEGÅRDEN FAUSKE AS V/SNORRE 
PEDERSEN, 13.11.2017 

a) Ønsker å kunne delta og komme med 

eventuelle kommentarer i forbindelse med 

regulering av trafikk/parkering. 

 

 

FYLKESMANNEN I NORDLAND, 29.11.2017 

a) Planforslaget vil få konsekvenser for barn og 

unges interesser. Barn og unges interesser vil 

bl.a. være relevante når det gjelder fremtidig 

bruk av området til kulturhus/kino, og vi 

forutsetter at planbeskrivelsen sier noe om 

dette. Barn og unges bruk av 

området/strandpromenaden i dag antar vi vil 

være omfattet av konsekvensutredningen 

knyttet til friluftsliv/nærmiljø. 

b) For behandling av støy i planen viser vi til T-

1442/2016 Retningslinje for behandling av støy 

i arealplanlegging og tilhørende veileder M-128. 

Etablering av hotell og kulturhus vil generere 

trafikkøkning på berørte tilførselsveier. For 

beregninger av turproduksjon viser vi til 

vegdirektoratets håndbok V713 

Trafikkberegninger, eventuell annen relevant 

metodikk. Dersom beregningene viser at 

tiltaket genererer en vesentlig trafikkøkning på 

offentlig vei for bygninger med støyfølsom bruk 

innenfor støysonene, eller blir liggende i 

støysonene som følge av trafikkøkningen, må 

det tas hensyn til dette i planarbeidet. 

c) Planområdet omfatter arealer i sjø og tiltaket 

planlegges etablert på pir. Det fremgår ikke om 

det planlegges for utfylling eller om det er 

behov for mudring. Ut fra planområdets nærhet 

til tettbebyggelsen er det risiko for at 

sjøbunnen kan være forurenset. Mudring, 

graving og utfylling i sjøbunn krever i 

utgangspunktet egen tillatelse etter 

forurensningsloven, uavhengig av tiltaket skjer 

fra land eller fra flytende innretning. Som 

grunnlag for søknad bør det gjennomføres 

miljøtekniske undersøkelser av berørt sjøbunn, 

og det bør fastsettes reguleringsbestemmelser 

som ivaretar dette.  

 

 

a) Det blir gjennomført workshop med 

fokus på byrommet mellom 

kulturhuset og hotellet. Bruk av 

strandpromenaden tas med i 

planbeskrivelsen. 

b) Støyanalyse legges inn i planarbeidet 

dersom trafikkanalysen tilsier dette. 

c) Miljøteknisk undersøkelse blir 

gjennomført. 
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