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NOTAT 

Oppdrag 1350024546 - Detaljregulering Fauske Tower Hotel 

Kunde Tower Hotel Norway AS 

Notat nr. T-01 

Dato 2018-07-09 

Til Trine Nøvik 

Fra Rambøll Norge v/ Dimmen og Lunde 

Kopi Eirik Gerhard Lind 

 

Temanotat trafikk FAUSKE TOWER HOTEL 

 

I forbindelse med detaljregulering av Fauske Tower Hotel og 

kulturhustomta skal de trafikale konsekvensene utredes. 

 

I utredningen blir det sett på trafikksikkerhet, framkommelighet / 

trafikkavvikling og parkeringsbehov. Trafikkvurderingen vil også 

danne grunnlag for om det må gjøres avbøtende tiltak med hensyn 

til vegtrafikkstøy. 

 

Planavgrensningen er vist i figuren under. 

 

 
Figur 1: Planområde 
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1. Trafikkomtale i planprogrammet 

 

Trafikkforhold er omtalt i planprogrammet kapittel 2.7. 

 

Fauske er et trafikalt knutepunkt både med hensyn til bil-, kollektiv- og godstransport. 

 

Planområdet ligger i hovedsak sør for E6 (Storgaten) i Fauske sentrum. Gjennomsnittlig 

døgntrafikk (2017) på E6 er i NVDB angitt til 8 500 – 10 000 kjøretøy per døgn mellom de 

to rundkjøringene som er øst og vest for planområdet. E6 har mest trafikk i vest, i 

rundkjøring / kryss med rv 80. Fartsgrensa er 40 km/t.  

 

Kommunal veg Sjøgata går parallelt med Storgaten, og går like nord for parkeringsarealet 

som er framtidig tomt for kulturhuset. Sjøgata har busstrafikk, 40 km/t fartsgrense og 

tosidig fortau. Det foreligger ikke opplysninger om trafikkmengder i Sjøgata. 

 

Strandpromenaden er den sørligste øst-vest-gata, og er "parkeringsgate" med adkomst til 

parkeringsplasser. Helt ytterst mot sjøen er det gangareal. Gata er relativt smal, og antatt 

fartsnivå er ca. 30 km/t. Innenfor planområdet vil Leitebakken og de andre gatene som går 

nord-sør også ha fartsnivå på ca. 30 km/t eller lavere. 

 

 
Figur 2: Del av Strandpromenaden og Sjøgata. Mange parkeringsplasser (kilde: 1881.no) 

 

 

1.1 Merknader vedrørende trafikk etter melding om oppstart av planarbeid 

 

Fylkesmannen i Nordland: 

Behov for trafikkberegning som grunnlag for eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy. Barn og 

unges interesser må ivaretas. 
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• Det blir utført trafikkberegning som følge av tiltaket. 

• Trafikksikkerhet og framkommelighet, herunder universell utforming blir vurdert som en 

del at trafikkvurderingen. 

 

Nordland fylkeskommune: 

Barn og unges interesser må ivaretas, blant annet sikker skoleveg. Det må fokuseres på 

trafikksikkerhet for alle reisende. Sjøgata som kollektivtrasé må omtales og behandles. 

• Trafikksikkerhet: Se kommentar for Fylkesmannen. 

• Sjøgata som kollektivtrase vil ikke bli berørt som følge av dette tiltaket. Det skal i tillegg 

etableres et punkt for bussreisende til hotellet i Strandpromenaden. 

 

Statens vegvesen Region nord: 

Det må sikres god flyt i trafikken. Adkomst til bygninger og parkeringsplasser må være i 

henhold til Vegvesenets håndbok N100. Planforslaget må vise gode løsninger for myke 

trafikanter. Det bør legges til rette for økt bruk av sykkel. En må ta hensyn til 

retningslinjene for behandling av støy i arealplanleggingen. 

• På kommunalt vegnett kan den enkelte kommune ha andre normalkrav enn de som er 

gjeldende i N100 for riksvegnettet. I planen vil eventuelle avvik fra gjeldende 

normalkrav bli særlig behandlet og vurdert. 

• Gode løsninger for myke trafikanter blir ivaretatt som en del av universell utforming, 

trafikksikkerhet og framkommelighet. 

• Vegtrafikkstøy blir utredet. 

 

 

2. Datagrunnlag og metode 

 

Det er ikke lagt inn mange opplysninger om kommunalt vegnett i NVDB. Google Street View 

viser blant annet andre fartsgrenser enn det som framkommer i NVDB.  

 

Det er gitt noen opplysninger om størrelse (kapasitet) og forventede besøkstall for hotellet 

og øvrige tilbud på piren. For kulturhuset foreligger det ikke mye opplysninger. Med antall 

ansatte i tillegg kan en da vurdere blant annet turproduksjon og parkeringsbehov. I og med 

at besøkstall og reisemiddelfordeling er svært usikkert, kan det ikke gjøres nøyaktige 

beregninger. 

 

Som grunnlag for turproduksjon og trafikkberegning vil en kunne bruke Svv håndbok V713 

"Trafikkberegninger", erfaringstall fra lignende oppdrag og hotellets egne vurderinger. 

  

Ut fra antatt mertrafikk og totaltrafikk vil en kunne gi en vurdering av vegtrafikkstøyen.  

Utgangspunktet er krav i T1442/2016 med tilhørende retningslinjer og metoden som er 

beskrevet i "Nordisk beregningsmetode for trafikkstøy". 
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3. Trafikale forutsetninger i overordnede planer og mål 

 

I trafikksammenheng er nullvisjonen med et vegsystem med "null drepte og hardt skadde" 

et naturlig utgangspunkt. I selve plananalysen blir derfor metodikken og forutsetningene i 

trafikksikkerhetsrevisjoner brukt ved vurdering av kvaliteten av en plan. 

 

Universell utforming skal etterleves i samsvar med gjeldende regelverk. Vegvesenets interne 

retningslinjer går noe lenger enn nasjonale krav til universell utforming. I utgangspunktet er 

byrommet (terrenget) i dette prosjektet relativt flatt og lite krevende med tanke på 

universell utforming. Det bør gjøre det lettere å få til gode planløsninger. Tiltaket skal være 

funksjonelt hele året, og planlagte løsninger må derfor være driftssmarte og logiske slik at 

de også fungerer på vinterstid. 

 

Reguleringsmessig skal dette prosjektet forholde seg til arealdelens bestemmelser. 

Kommunens kommuneplan er igjen basert på regionale og nasjonale planbestemmelser. 

 

Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 med tilhørende handlingsprogram for perioden 

2018-2023 inneholder ikke prosjekter som vil ha vesentlig innvirkning på trafikkforholdene i 

Fauske sentrum. En kan derfor forvente et relativt stabilt trafikkbilde i forhold til vegtiltak, 

og at eventuelle endringer kommer av mer lokale og regionale tiltak som påvirker trafikk- 

og reisemønster. Uten spesifikke opplysninger om endringer må en legge generell 

trafikkendring til grunn, blant annet trafikkprognoser utarbeidet som del av NTP. 

 

Oppsummering: 

• Universelt utformet. 

• Trafikksikkert. 

• Tilrettelagt for gange, sykkel og kollektivtransport både for ansatte og kunder. 

• Tjenlig adkomst for tjenesteleverandører. 
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4. Dagens trafikksituasjon 

 

 
Figur 3 Sentrale gater i planområdet 

 

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) lenger vest 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.  

 

Neste figur viser "Vedtak V5-1-060-2017". Det er vedtak om soneparkering og 

parkeringsavgift for deler av Fauske sentrum på hverdager i tidsrommet 09-17. Det er fri 

parkering på kveld / natt og i helgene. Vedtaket opphever forrige vedtak der det også var 

avgiftsparkering på lørdager.  
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Figur 4 Kartutsnitt fra skiltvedtak i 2017 om soneparkering 

 

I Storgaten er det kun lov å stå i èn time, mens det ikke er tidsbegrensning på øvrige 

plasser. Timeprisen er 18 kroner. Det er to plasser som er tilrettelagt for langtidsparkering 

med parkering hele dagen for 28 kroner dersom en parkerer før klokka 1000. I tillegg driver 

Fauske parkering bobilplass på vestsida av sentrum. Døgnprisen er her 160 kroner. 

 

Det er registrert tre trafikkulykker med personskade (alvorligste skadegrad: Lettere skadd) i 

Sjøgata mellom kryss med E6 og Amfi etter 1/1-2000. Ingen av disse var i nærheten av 

krysset med Leitebakken. 2 av ulykkene var singelulykker med uklart forløp. Den siste var 

påkjørt gående som var i vegbanen på nattestid. 
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Figur 5 Trafikkmengder 2017 på E6. Kulturhustomta er markert grønn 

 

Trafikkmiljøet i området preges i dag av mange parkeringsplasser. Vest for planområdet er 

det parkering på sjøsida i Strandpromenaden, og hele kulturhustomta er i dag 

parkeringsplass. Leitebakken som går nord-sør i planområdet er i dag envegsregulert 

sørover fra Storgaten til Sjøgata, mens det er tovegstrafikk mellom Sjøgata og 

Strandpromenaden. Denne delen av gata vil inngå i nytt bilfritt "torg".   

 

E6 og rundkjøringen har kapasitet til mer trafikk. En slik rundkjøring har en kapasitet på 

over 1000 kjt/time. Trafikkmengdene på E6 indikerer at de tre armene i rundkjøringen har 

relativt lik trafikkbelastning, men arm mot Sjøgata har minst trafikk. Trafikkbelastningen 

indikerer ikke at det er mye ventetid i krysset. 

 

 

5. 0-alternativet 

 

Trafikkmessig blir det da ingen "nye" utfordringer som vil oppstå umiddelbart. I forbindelse 

med Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 ble det laget trafikkprognoser / framskrivinger for 

person- og godstransport i Norge (TØI-rapport 1554/2017 og 1555/2017). Generell endring 

i transportarbeidet i Nordland er i henhold til arbeidsdokumentene i NTP stipulert til å være 
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• 0,37% pr år i perioden 2016-2050 for persontransport, og 

• 1,8% pr år i perioden 2016-2050 for godstransport. 

 

I henhold til kommuneplanen er det ikke forventet spesiell befolkningsvekst i Fauske 

kommune, men det kan forventes en viss vekst i sentrumsområdet. Samtidig er det 

forventet en økning i antall personer over 67 år i området. Det innebærer at det i sum 

eventuelt vil være liten trafikkvekst. Kommuneplanen indikerer ikke at en kan forvente 

vesentlig trafikkvekst i Fauske sentrum. 

 

Andre mer lokale tiltak og endringer vil kunne få vesentlig mer innflytelse på 

trafikksituasjonen i denne delen av Fauske enn det den generelle utviklingen vil medføre. 

 

NTP-prognosene vil gi denne trafikkmengden i 2050: 

• ÅDT 2050 E6 vest for rundkjøring: 10200 

• ÅDT 2050 E6 øst for rundkjøring: 7500 

• ÅDT 2050 E6 rundkjøring: 6400 

 

 

6. Tiltaket 

 

Trafikale konsekvenser av tiltaket har to hovedelementer: 

• Endret trafikkbilde, primært i Strandpromenaden, men også litt endring i Sjøgata. 

• Lokalisering og nødvendig behov for parkeringsareal. Erstatning for offentlige 

parkeringsplasser som forsvinner, og økt parkeringsetterspørsel som følge av tiltaket. 

 

Leitebakken mellom Sjøgata og Strandpromenaden er forutsatt stengt / bilfri, noe som vil gi 

mer "gjennomkjøring" i Strandpromenaden. Naturlig hovedadkomst er via rundkjøringen 

med E6, og den har i utgangspunktet god restkapasitet, jf. ÅDT-verdier gjengitt i Figur 5. 

 

 

6.1 Generelle trafikkforutsetninger 

 

Trafikksikkerhet og utforming 

Det forutsettes at tiltaket har nødvendig trafikksikkerhetsstandard og er utformet slik at det 

tilfredsstiller kravene til universell utforming. Det må være mulig å foreta varelevering og 

annen servicetransport uten fare for myke trafikanter. Området må også fungere under 

skiftende vær- og føreforhold, noe som blant annet krever utforming med tanke på 

vinterdrift.  

 

Fauske kommune har ikke egen kommunal veg- og gatenorm. Utforming av ulike 

vegelementer vil ta utgangspunkt i normalkravene som er gjengitt i Svv håndbok N100 "Veg 

og gateutforming" med tilhørende vegledere i Vegvesenets V-serie, blant annet for sykkel, 

kollektivtrafikk og universell utforming. Som referanse til vegutformingen vil det også være 

aktuelt å ta en sammenligning med noen kommuners veg- og gatenorm.  
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Parkeringskrav 

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

det er i kommunen. Dette tiltaket er i sone A (sentrum). 

 

 
Figur 6: 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. 

 

Kommuneplanen har også retningslinjer og bestemmelser for eventuell frikjøpsordning, jf 

Figur 7. 
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Figur 7 Utdrag fra bestemmelser om parkering i kommuneplanens arealdel 

 

 

6.2 Hotellet og øvrige tilbud på pirområdet 

 

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. 

 

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.  

 

 

6.3 Kulturhuset 

 

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. Et kulturhus krever god adkomst og fornuftige lastesoner i forbindelse med 

rigging for ulike arrangementer. 

 

Hovedinngang til kulturhuset er planlagt på vestsida, mens det på østsida er noen 

parkeringsplasser og mulighet for adkomst for store kjøretøy. 

 

 

 

  



 

  

11/23 

 

6.4 Endringer i trafikkbildet 

 

Nye arbeidsplasser og økt aktivitet / besøk gir en generell trafikkøkning i dette området. En 

kan samtidig forvente at det kan bli noe trafikknedgang andre steder i området ved at 

aktivitet blir flyttet til nye besøksmål. Sesongvariasjoner og enkeltarrangement vil gi 

variasjoner i trafikkbildet. Det er mest turisttrafikk i perioder av året der det er lite kurs og 

konferanser.  

 

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 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 Figur 8. 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 8. 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. 
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Figur 8 Utsnitt av situasjonsplan. Trafikkretninger og sentrale av- og påstigningspunkt 

 

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

området merket med grønn oval i Figur 8 være et naturlig valg. Varelevering / 

servicetransport og noe parkering til kulturhuset er lokalisert på østsida. 

 

 

6.5 Nyskapt trafikk 

 

En må skille mellom aktivitetsendring og trafikkendring. Aktiviteten og trafikken vil variere 

over året og over uka. I løpet av ett besøk kan en benytte flere av tilbudene. Det blir da en 

usikkerhet med hensyn til både hvor mange som benytter tilbudene, og hvor mange som 

benytter ett eller flere tilbud som en del av det samme besøket. For hotellets del vil det også 

være en usikkerhet med hensyn til antall gjester og gjestedøgn. Overnatter gjestene flere 

døgn, vil det være usikkert om de forlater "området" eller ikke, og i hvilken grad slike 

dagsreiser ut av området genererer ekstra trafikk. 

 

Det er også en usikkerhet med hensyn til reisemiddelfordelingen i forbindelse med et besøk, 

og en må fordele besøkene mellom de som kommer / går til fots, sykler eller blir kjørt / 

kjører bil, buss eller drosje. En må da også beregne trafikken ut fra hvor mange som er i 

hver personbil / drosje / buss.  
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Avstand mellom tilbudet og parkeringsplass (personbil og buss) vil igjen påvirke hvor mye 

trafikk det blir i nærheten av selve tilbudet. Ved "stor avstand" vil det på samme måte som 

ved drosjetransport bli fire turer i forbindelse med ankomst og avreise. 

 

I sum er det en ganske stor usikkerhet med tanke på hvor mye nyskapt trafikk som vil bli 

generert i forbindelse med dette tiltaket. En beregning vil derfor kun gi et grovt estimat på 

nyskapt trafikk. 

 

Variasjonen i aktivitet (besøk) har også innvirkning på omfang av servicetrafikk 

(vareleveranser mm) og antall ansatte. En samlet trafikkvurdering vil derfor bli relativt 

kompleks. 

 

Det er bare hotellet som har krav om parkeringsdekning, og det er bare hotellgjester som 

har bagasje som gir krav / forventning om akseptabel gangavstand. En må forutsette at 

besøkende i bil til de andre tilbudene vil kjøre til nærmeste parkeringsplass. Både Sjøgata 

og Strandpromenaden vil være naturlige kjøreruter for den som ser etter ledig 

parkeringsplass. Det vil også være en del av- og påstigning i nærheten av piren. Dette vil 

oppleves som generell trafikkvekst i sentrumsgatene og høyere parkeringsbelegg på 

parkeringsplassene. 

 

For hotellets del må trafikkavvikling vurderes både ved av- og påstigningspunkt ved piren, 

og ved parkeringsplass for hotellgjestene. Erfaringsmessig vil det være avgang med buss 

om morgenen som vil være mest konsentrert. 

 

Kulturhuset kan også få noen trafikktopper ved avslutning av kurs- og konferanser. Det vil 

da være om ettermiddagen. 

 

Det gjenstår da fire spørsmål: 

• Har gatenettet i Fauske rom for generell trafikkvekst, spesielt i sommerhalvåret? 

• Er det tilstrekkelig med parkeringsplasser i Fauske? 

• Har hotellet nok parkeringsplasser? 

• Vil trafikkforholdene ved kulturhuset og hotellet være gode nok ved trafikktopper? 

 

 

6.5.1 Trafikkbelastning i sentrumsgatene i Fauske 

 

Som vist i Figur 5 ser en at det i rundkjøringen ved E6 er restkapasitet. I maksimaltimen har 

sentrumsgater svært sjelden en trafikkmengde på over 10 % av gjennomsnittet over 

døgnet. En kan da anta at trafikken i Sjøgata og Storgaten ikke har trafikkbelastning på 

over 1000 kjt/time. Uten videre trafikkregistrering kan en forutsette at det er restkapasitet i 

systemet. 

 

 

6.5.2 Parkeringsregulering i Fauske 

 

På kulturhustomta er det i dag 46 parkeringsplasser. Det antas at det blir igjen under 10 

plasser når kulturhuset er bygget. På vestsida av Leitebakken er det i dag 11 



 

  

14/23 

 

parkeringsplasser. Planen for Havnegården vil medføre endringer, men det forventes at 

disse plassene forsvinner som en del av planen for at det nye torget.   

 

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. 

 

 

6.5.3 Trafikk til hotellet 

 

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. 

• Reisemiddelfordeling ansatte: Ca 1/3 hver på gange, sykkel og bil. 

• Servicetrafikk: Ca. 5 biler pr dag. 

 

Trafikkvolum, hotellgjester: 

Et første grovestimat på trafikkmengden fra hotellgjester blir da som vist i tabellen 

nedenfor. Det er der gjort antagelser om gjennomsnittlig antall 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. 

 

 Buss P.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 

 

Som nevnt innledningsvis i kapittel 6.5 er det mye usikkerhet i hvordan transportmønsteret 

vil bli. 4 – 5 busser pr dag i høysesongen er ikke så unaturlig. Erfaringsmessig vil de komme 

relativt spredt ut over ettermiddagen, mens avreisetidspunktet naturlig nok vil være mer 

konsentrert. Bussoppstillingsplassen ved nordenden av piren bør ha kapasitet til minst to 

busser samtidig. 

 

Personbiler og drosje utgjør den største trafikken. I og med at det er antatt få passasjerer 

pr enhet vil en liten endring her utgjøre ganske mye. Hvis man antar en konsentrert avreise 

om morgenen, kan det være en indikasjon på 50 flere kjøretøy i maksimaltimen i 

Strandpromenaden. Det er da tatt hensyn til at flere av de som kjører bil ikke kjører innom 

"hotellstoppet" i forbindelse med avreise. I tillegg til hotelltrafikken vil en del besøkstrafikk 

til de andre tilbudene på piren også kjøre Strandpromenaden. Denne trafikken forventes å 

være liten om morgenen. At hotellet har størst trafikk om morgenen passer bra med det 

øvrige trafikkbildet: Ordinær trafikk er da generelt liten, og vanlig turisttrafikk er også liten 

om morgenen. En kan ikke forvente at dette vil gi avviklingsproblemer hverken langs 

Strandpromenaden eller i kryss med E6. 
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Ut fra antatt personbilbruk viser tabellen ca. 75 personbiler pr døgn i høysesongen, og ca. 

40 personbiler ellers i året. I forhold til parkeringsnormen er kravet 25 parkeringsplasser for 

hotellet (hele året). 

  

Trafikkvolum, kurs og konferanser: 

Start- og sluttidspunkt for kurs og konferanser vil kunne være omtrent samtidig med 

avreise og ankomst for de som bare er hotellgjester. Sesongmessig vil det være en naturlig 

fordeling med liten aktivitet i konferansedelen når det er høysesong for turisme.  

 

For eksempel vil samordnet transport med buss etter en konferanse til Bodø kunne medføre 

ganske mange busser samtidig i samme området. Bestilt transport i forbindelse med 

arrangement vil være mulig å koordinere spesielt ved påstigning, for eksempel ved at 

ventende busser har ventesone et annet sted enn ved hotellet. 

 

Eksempelvis kan en middels stor konferanse med 300 deltakere gi et behov på 4 busser (ca 

150 personer) og 100 biler. Selv om en i utgangspunktet vurderer parkeringstilbudet i 

Fauske som godt pr i dag, ser det ut som det vil være behov for flere parkeringsplasser i 

den østlige delen av sentrum. Konferansedeltakere vil kunne gi mer parkeringsetterspørsel 

enn ordinære hotellgjester. 

 

Trafikkvolum ansatte ved hotellet og servicetrafikk: 

Hotelldrift er heldøgnsdrift, og en del av ansatte vil ha forskjøvet arbeidstid ut over 

"normalen" mellom klokka 08 og 16. Samtidig vil de medføre en del "tvungne" arbeidsreiser 

med bil fordi det ikke er tilstrekkelig kollektivtilbud på sein kveld / tidlig morgen. 1/3 av 130 

(høysesong) og 70 (ellers i året) ansatte utgjør 43 og 23 ansatte som vil bruke bil til jobben. 

De kan ikke parkere like ved hotellet, og trenger i prinsippet ikke å passere det kritiske 

punktet i krysset mellom Leitebakken og Strandpromenaden. De vet hvor de skal parkere, 

og selv om gjennomsnittlig antall bilturer pr personbil er mer enn to per dag, vil disse 

turene ikke utgjøre noen konsentrert mengde. Hvis noen kan ha samkjøring blir behovet 

henholdsvis 40 og 20 parkeringsplasser. 

 

Parkeringsnormen for sykkel tilsvarte 50 sykkelparkeringsplasser. Vurderingen fra 

tiltakshaver på at 1/3 sykler tilsier også 43 sykkelparkeringsplasser i høysesongen og 23 

ellers i året. 

 

Servicetrafikken antas å ha et omfang på ca 10 envegs turer pr dag. 

 

Sum trafikk til hotellet: 

Høysesongen (3 måneder) antas å ha ca dobbelt så mye trafikk som resten av året. I og 

med at det ikke er tatt høyde for ansattparkering er det vanskelig å vite hvor mange av de 

ansatte som vil bruke Strandpromenaden. Et grovt anslag er totalt 250 flere turer i 

Strandpromenaden. I lavsesongen med kurs og konferanser kan en regne i gjennomsnitt 

150 turer pr døgn. 
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Gjennomsnittet blir da 250 x ¼ + 150 x ¾ = 175. Med noe margin kan en altså anta ca 200 

flere kjøretøy per døgn i Strandpromenaden etter at hotellet med konferansedelen er satt i 

drift. 

 

 

6.5.4 Besøk og trafikk til kulturhuset 

 

Ordinære arrangement i et kulturhus tilsier mest aktivitet på kveldstid. I utgangspunktet er 

det da lite trafikk, og selv ved større arrangementer bør dette ikke utgjøre noe problem. 

Men det vil selvsagt merkes i gatebildet når et fullt kulturhus tømmes ved 

arrangementsslutt. 

 

 

6.5.5 Oppsummering av trafikk og parkering 

 

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 å 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. 

 

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

parkeringsareal i østre del av sentrum. 

 

 

 

Parkeringsbehov 

sykkel 

Parkeringsbehov 

bil 

Kommuneplan Fauske 50 25 

Hotellets vurdering høysesong 43 115 

Hotellets vurdering ellers i året 23 60 

 

Som en ser i tabellen så angir kommuneplanen krav om flere sykkelparkeringsplasser enn 

det hotellet selv antar, mens kommuneplanen gir krav om færre parkeringsplasser enn det 

behovet hotellet antar. 
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6.6 Trafikkstøy 

 

6.6.1 Støybestemmelser og registrert støybelastning 

 

I kommuneplanen er det følgende krav til vurdering av støy i forbindelse med tiltak: 

 

 
Figur 9 Utsnitt fra kommuneplanen om støy 

 

Det er ikke gjennomført støykartlegging i nærheten av kommunalt vegnett i Fauske. For E6 

viser støykartleggingen at det ikke er støygrenser opp mot rød og gul sone i tiltaksområdet. 

 

 
Figur 10 Utsnitt av støyvarselkart for E6 i Fauske 

 

I T1442/2016 er ikke hotell angitt som støyende virksomhet eller støyfølsom bebyggelse: 

• Virksomhet: Veg, bane, flyplass, industri, havner / terminaler, motorsport, skytebaner, 

vindturbiner, nærmiljøanlegg. 

• Bebyggelse: Boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler, barnehager. 

 

Det skal gjennomføres støyutredning / beregning i forbindelse med utbygging på 

nabotomten (Havnegården) der det også skal etableres boliger. Det bør gjøres en samlet 

støyberegning av Havnegården og hotellet / kulturhuset. 

 

 

6.6.2 Støyberegning 

 

Med lite kjennskap til eksisterende trafikkmengde i Strandpromenaden (som vil få størst 

trafikkendring) er det gjort et overslag på situasjonen med utgangspunkt i en trafikkmengde 
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i Strandpromenaden som er vesentlig over det en kan forvente som ordinær 

gjennomsnittstrafikk. 

• Fartsnivå: 40 km/t 

• Årsdøgntrafikk lette kjøretøy: 1500 

• Årsdøgntrafikk tunge kjøretøy: 100 (6 %) 

 

Ut fra forenklet metode i Statens vegvesens håndbok V716 (Nordisk beregningsverktøy for 

trafikkstøy) gir dette en indikasjon på støybelastningen LAEKV 10 meter fra senterlinje. Dette 

er utgangspunktet før korreksjoner i forhold til avstand, høyde m.m. 

 

 
Figur 11 Støyberegning ut fra figur 4.1 i Statens vegvesens håndbok V716 

 

Som en ser i Figur 11 gir 1500 lette kjøretøy en verdi på ca. 53 dB (rød). 100 tunge 

kjøretøy gir en verdi på ca. 51 db (blå). Differansen gir et tillegg på 2,1 dB (grønn). 

Differansen skal legges til høyeste verdi, og skal deretter avrundes til nærmeste hele verdi 

uten desimaler. 

 

Med vårt utgangspunkt er da LAEKV = 55 dB 10 meter fra senterlinja i Strandpromenaden. 

Det blir utført en mer detaljert støyberegning som del av prosjekteringsarbeidet. 
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7. Vurdering av trafikksystemet 

 

Basert på generelle trafikkvurderinger og trafikkberegningene i kapittel 6 vil vi i dette 

kapittelet vurdere de trafikkmessige forholdene i planløsningen. Av- og påstigningspunkt er 

vist i Figur 8. I Figur 12 er det vist en typisk sporingskurve for en lastebil (12m) som skal 

hente / levere varer ved hotellet. 

 

 
Figur 12 Sporingskurve for større kjøretøy ved varelevering til hotellet 

 

Tilsvarende er sporing for semitrailer 15m som skal til kulturhuset vist i Figur 13. 

 



 

  

20/23 

 

 
Figur 13 Sporing for semitrailer med leveranse til kulturhuset 

 

De to foregående figurene viser at det er relativt trange forhold for større kjøretøy, og at en 

ved manøvrering må ta i bruk begge kjørefelt. 

 

 

7.1 Strandpromenaden 

 

Ved å opprettholde en viss markering av hva som er "gate" i Strandpromenaden og hva som 

er øvrig areal, er det lett forståelig at en ikke skal kjøre inn på torget vest for kulturhuset. 

Fra Sjøgata vil det uansett være et naturlig skille mellom kjørearealet og nordenden av 

torget. Skillet kan markeres med bruk av pullerter som fysisk vil hindre kjøring inn på 

torgarealet. 

 

 

7.2 Trafikk på piren 

 

I Figur 12 er det vist noen funksjoner ved hotellet. Det er for smalt til at større varebiler 

(eller buss) kan foreta U-sving. Store kjøretøy har en blindsone på høyre side, og rygging er 

alltid forbundet med økt risiko for uhell. 

 

Det er sikkerhetsmessig betenkelig at en ved vareleveranser rygger forbi inngangsarealet til 

konferansedelen av hotellet. Som "vareinngang" til konferanseavdelingen vil det derimot 

være hensiktsmessig med en dør her. Trappa i tilknytning til rampa gir også en viss 

risikoøkning, men det kan trolig aksepteres. 
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En del servicetrafikk (rørlegger, elektriker mm) vil ha behov for å kunne parkere og bli 

stående en stund like ved hotellet. Det bør anvises plass for slik parkering. Det vil i tillegg 

være noe drosje- og handikaptransport inne på det samme området. Selv med en form for 

regulering og informasjon kan en også forvente at noen busser vil kunne bruke dette arealet 

i forbindelse med av- og påstigning.  

 

Framstår området som et folksomt vrimleareal vil det trolig kunne fungere uten ytterligere 

regulering når det er mye folk. Som et uregulert område kan det likevel hende at det blir 

uønsket trafikk på kveld / natt og i lavsesongen. Piren inngår i området som har 

parkeringssoneregulering i Fauske, og en kan ikke lage en ny parkeringssone innenfor 

samme sone. En enkeltregulering med skilt 372 "Parkering forbudt" og med underskiltene 

"Gjelder piren" og "Unntatt servicetrafikk" vil dekke det meste. Varelevering og drosje mm. 

vil kunne benytte piren for kortest mulig stopp. 

 

Området på piren må også være tilgjengelig for nødetatene. På hotellets vestside er det 

forutsatt framkommelighet for kjøretøy i en nødsituasjon.  

 

Logistikk- og beredskapsmessig blir det ikke mulig å ha tett møblering på området nord for 

hotellet uten at det skaper vesentlige problemer for nødvendig trafikk. 

 

 

7.3 Hotellgjester og andre besøkende til piren 

 

Det sentrale av- og påstigningspunktet for besøkende til hotellet og piren er i 

Strandpromenaden. Dimensjoneringsmessig bør det være plass til to busser samtidig. For 

rutebuss er det UU-krav til ca 18 cm kantstein ved busstopp. 

 

Som tidligere nevnt må en forvente at det blir avstigning av passasjerer i området sør for 

det nye kulturhuset (kantstopp, ikke busslomme), og at noen busser vil benytte området 

nord for hotellet ved av- og påstigning.  

 

 

7.4 Parkering for hotellet og tilbudene på piren 

 

Ut fra kommunal parkeringsnorm er det krav om 25 parkeringsplasser for hotellet. Like øst 

for planområdet er det i dag 3 offentlige parkeringsområder med i alt 41 plasser, jf. Figur 

14. 

 



 

  

22/23 

 

 
Figur 14 Parkeringsplasser i nærområdet 

 

Det er også planlagt to hc-plasser i Strandpromenaden like vest for piren. Videre vestover 

herifra er det i dag også offentlige parkeringsplasser.  

 

Det er ikke planlagt egne parkeringsplasser for hotellet. Hc-plassene er ca. 35 meter fra 

hotellinngangen, mens det er ca. 120 meter til de nærmeste parkeringsplassene øst for 

planområdet. Det forutsettes at det benyttes frikjøpsordning for manglende 

parkeringstilbud. 

 

De øvrige tilbudene har ingen spesifikke krav, og en kan forutsette at de benytter ordinære 

offentlige parkeringsplasser ved sine besøk.  

 

Hotellet har planlagt 12 kvm (9) sykkelparkeringsplasser innendørs. Resterende plasser opp 

til p-krav 50 plasser må etableres utendørs. 
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7.5 Parkering og adkomst for kulturhuset 

 

I Sjøgata nord for Kulturhuset bør parkeringsareal reserveres til handicapparkering og for 

korte stopp i forbindelse med av- og påstigning.  

 

De få parkeringsplassene øst på tomta må være reservert for ansatte, og for å sikre 

nødvendig adkomst for vareleveranser og utstyr i forbindelse med arrangement. Planen 

viser at kulturhuset tar en stor andel av tilgjengelig areal, og at det blir nødvendig med en 

ny tilkomst via Sjøgata. 

 

 

8. Oppsummering 

 

• Aktivitetsøkningen med tilhørende trafikkøkning som følge av tiltaket bør ikke by på 

avviklingsmessige problemer i Fauske. 

• Det er ikke planlagt egne områder for parkering i forbindelse med nye tilbud på piren. 

Ved kulturhuset er det avsatt noe plass for ansattparkering. 

• Trafikkbelastningen i Strandpromenaden tilsier ikke at det er nødvendig med 

støyreduserende tiltak overfor omgivelsene. 

• Det er trange gateløp, og større kjøretøy må benytte begge kjørebaner når de 

manøvrerer i området. 

• Sikkerhetsmessig kan en ikke anbefale at hotellets konferanseavdeling har 

hovedinngang like ved vareleveringspunktet. Den inngangen kan heller benyttes til 

"varelevering" i forbindelse med kurs og konferanser.  

 

 


