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1 Innledning

Forslagsstiller er grunneier, Havnegården AS. Planarbeidet er utført av J. Edvardsen Design 
+ Arkitektur.

Formålet med arbeidet er å tilrettelegge for en økning av byggehøyde i felt K2 i gjeldende 
reguleringsplan Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus, samt endre bruksområdet til 
bolig- og næringsformål.

Den tidligere planlagte funksjonen som kulturhus har falt bort, og det er av flere andre grun-
ner også nærliggende for huseier å tenke på å videreutvikle eiendommen. Beregninger har 
vist at det er mulig å bygge på eksisterende bærestruktur, noe som muliggjør en kostnadsef-
fektiv påbygging.

Den vakre beliggenheten og utviklingspotensialet i området gjør området attraktivt for leil-
igheter. Det er et uttrykt ønske fra Fauske kommune å få flere sentrumsnære boliger med 
livsløpsstandard og vi mener prosjektet vil bidra til å aktivisere sentrum på gateplan og bidra 
til et hyggelig og livskraftig lokalmiljø i denne delen av Fauske med tidsriktige boliger med 
god bo- og livskvalitet for beboerne. Tomten har gode lys- og solforhold, en fin utsikt og 
nærkontakt med både fjorden og byen.

Planen utarbeides som reguleringsplan. Innholdet i reguleringsplanen vil ikke være i samsvar 
med kommunedelplanens arealdel vedtatt i 2018, men området er unntatt rettsvirkning slik at 
til sist vedtatte reguleringsplan gjelder.

Planarbeidet er i samråd med kommunen vurdert til ikke å komme inn under krav om kon-
sekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.

2 Planområdet

2.1 BELIGGENHET

Planområdet ligger i Sjøgata sentralt i Fauske sentrum og utgjør et attraktivt sted ved vannk-
anten, med utsikt over Strandpromenaden og Saltenfjorden. Det ligger vis-a-vis Fauske Amfi 
kjøpesenter som har diverse butikker og dagligvarer, samt er i gangavstand til næringsliv 
og kommunale tjenester i Fauske sentrum. På nordsiden av Sjøgata ligger Fauske Scandic 
Hotell, og mot vest er det pr. i dag parkeringsplasser. 

Området er i utvikling, og ligger rett nordvest for det nye planlagte storhotellet  og blir lig-
gende i fond til det nye kulturhuset på andre siden av det planlagte plassrommet. Planene, 
presentert i august 2017, lover godt for en videre forskjønning og aktivisering av denne delen  
av Fauske.
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Havnegården sett fra øst, med Fauske Amfi i bakgrunnen og Fauske Hotell til høyre.

Havnegården og Sjøgata, sett fra vest.

Utsikt fra andre etasje mot sørøst. Utsikt fra andre etasje mot sørvest.
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2.2 PLANSTATUS

Utsnitt, Reguleringsplan for Utvidelse av Focus-Senteret og nytt Kulturhus. Vedtatt 
27.06.2005.

Gjeldende kommuneplan er vedtatt 22.03.2018. Gjeldende reguleringsplan er Regulering-
splan for Utvidelse av Focus-Senteret og nytt Kulturhus, vedtatt 27.06.2005. 
I denne utgjør Havnegården feltet K2, som er avsatt til «Byggeområder for kombinert formål: 
Allmennyttig forsamlingslokale, forretning.»

Feltet var tenkt brukt nytt kulturhus, men denne funksjonen har falt bort da det nye kul-
turhuset først ble planlagt og vedtatt å ligge på torget, senere igjen erstattet av det planlagte 
kulturhuset rett vest for planområdet.

Det er hverken i kommunedelplan eller gjeldende reguleringsplan åpnet for boliger i felt K2, 
men det er i dag fire boenheter i Havnegården, tre av dem etablert på sent 90-tall, før både 
kommunedelplan og reguleringsplan ble vedtatt. Den fjerde boenheten ble oppført med dis-
pensasjon i 2014.

2.3 EIENDOMSFORHOLD OG AREALBRUK I DAG
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Planområdet omfatter eiendommene 103/701, 103/1303 og 103/1540, eid av Havnegården 
AS, eiendommen 103/1336 eid av Fauske Hotell AS samt kommunale tomter 103/300 (vei-
bane/fortau).

Havnegården, oppført i 1985, består pr. i dag av forretningslokaler i første etasje (tidligere 
Bunnpris), kontorlokaler (legekontor) og en leilighet i andre etasje, samt tre leiligheter og kon-
torlokaler (Reindriftsnæringen) i tredje etasje.

Det er parkeringsplass til næringslokalet på vestsiden av bygget og parkeringsplasser mot 
sør som inngår som en helhet med parkeringsplassene til Amfi og Strandpromenaden.

2.4 LANDSKAP OG NATURMANGFOLD

Det meste av planområdet er utfylt tidligere strandområde. Det er et tettbygd sentrumsom-
råde som er asfaltert/steinlagt med sporadisk beplantning, bestående av noen trær og busk-
er. I artsdatabanken.no og Naturbasen (dirnat.no) fremkommer det ikke opplysninger om 
verdier av naturmangfold innenfor planområdet som krever spesielle hensyn.

2.5 KULTURMINNER

Det er ikke registret automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.

2.6 GRUNNFORHOLD

Grunnen under eksisterende bygg er en stenfylling på leirgrunn (tidligere havbunn). Det er 
ikke utført en geoteknisk undersøkelse/vurdering, men dette må gjøres ved nybygg/påbygg 
(jfr. reguleringsbestemmelse 4.3).

Den eksisterende fundamenteringen på peler til fjell ble prosjektert av Totalprosjekt Nord AS 
og bygget ble prosjektert og oppført av Nordenfjeldske Spennbetong AS i 1985.

3 Planprosess
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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
I medhold til Plan- og Bygningsloven § 12-8 varsles herved oppstart 
av arbeid med ny reguleringsplan for Havnegården, Sjøgata 78-80 i 
Fauske kommune på vegne av Havnegården AS.

Formålet med er å tilrettelegge for økning av byggehøyde og 
utnyttelsesgrad i felt K2 i gjeldende reguleringsplan Utvidelse av 
Focus-senteret og nytt kulturhus. Planforslaget er ikke vurdert til å 
utløse konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning. 
Direkte berørte parter tilskrives.

Planområdet er avgrenset som på kartet.

Opplysninger om arbeidet fås ved henvendelse til arkitekt Jostein 
Edvardsen på tlf. 91 38 55 78

Innspill og merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:
J. Edvardsen Design + Arkitektur, Gryttingveien 18, 8209 Fauske, 
eller j.edvardsen.design@gmail.com innen 08.08.2017.

Alle mottatte merknader vil bli oversendt kommunen sammen med 
planforslaget.

Fauske kommune

© Mapbox © OpenStreetMap© 2017 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti 

Utskrift https://kommunekart.com/klient/utskrift/?funksjon=vispunkt&x=...

Planområde

Arbeidet med ny reguleringsplan for Havnegården ble igangsatt våren 2017. Bortfall av lei-
etakere tvang frem en lenge planlagt videreutvikling av bygget. Næringslokalene ble vurdert 
som vanskelige å få leid ut, mens byggets sentrale plassering i Fauske sentrum ved vannk-
anten med gode solforhold og god utsikt gjorde en bruksendring til leiligheter til et attraktivt 
alternativ.

Videre var det et avvik mellom gjeldende reguleringsplan som definerer bygget til næring- og 
kulturhusformål, og de leilighetene som allerede var etablert i bygget på 90-tallet, lenge før 
gjeldende reguleringsplan ble laget. Kulturhusformålet har siden falt bort, og fra kommunens 
side var det et ønske om ny reguleringsplan for å reflektere faktisk bruk som boliger. 

Forslagsstiller Havnegården AS hadde tidligere fått Siv.ing. Asbjørn Nygård til å regne på 
bærestruktur og fundamentering og funnet at det eksis-
terende bygget tåler et påbygg opp til fem-syv etasjer, 
avhengig av konstruksjon. 

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 6. juli 
2017 for å drøfte avgrensing av planen og rammer for 
planarbeidet.

Planarbeidet ble annonsert i Avisa Nordland 18. juli 
2017 og kunngjort på kommunens hjemmeside samme 
dag.

Regionale myndigheter og lokale høringsinstanser ble 
varslet per brev og/eller e-post og hjemmelshavere på 
tilstøtende tomter ble varslet gjennom brev, datert 19. 
juli 2017.

Frist for innspill til planoppstarten var opprinnelig satt 
til 11. august 2017, men grunnet utsatt behandling i 
planutvalget ble denne senere utvidet med fire uker til 
14. september 2017.

Det ble avholdt et informasjonsmøte for beboerne i Fo-
cus Terrasse Borettslag den 30. august 2017, hvor de nåværende beboerne i Havnegården 
også var invitert og deltok. Det ble informert om planens omfang og diskutert tilpasninger for 
å ihvareta eksisterende bomiljø. Det ble også etter invitasjon fra borettslaget foretatt en be-
faring i tre av leilighetene på østsiden av Focus Terrasse Borettslag for å diskutere og synlig-
gjøre påvirkning av det nye planforslaget.

Det kom inn 7 skriftlige uttalelser i forbindelse med varsling av igangsatt planarbeid. Ut-
talelsene er gjennomgått og i stor grad innarbeidet i planforslaget. Myndigheter og andre 
interessenter gis også anledning til å uttale seg til reguleringsplanforslaget når dette sendes 
på offentlig høring.
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Følgende innspill ble mottatt i forbindelse med varsel om oppstart til planprogram :

Fylkesmannen i Nordland – 20.09.2017

Fylkesmannen påpeker at det er uklarheter i gjeldende planstatus for området.

De påpeker videre at interessene til barn og unge må ivaretas, spesielt med tanke på 
trafikksikkerhet og friareale, samt at et påbygg må planlegges og utføres iht. gjeldende krav 
for støy.
 
Kommentar: Usikkerhet angående gjeldende planstatus må avklares nærmere, men vi for-
holder oss til grunnlaget vi har fått fra kommunen. Vi anser at det er tilstrekkelig areal for 
lek- og opphold i planen, da det er et krav om 35 m2  friareal per boenhet. Noe av arealet på 
takterrasse vil tilrettelegges spesifikt for lek. Lydisolering av bygget vil bli gjort iht. gjeldende 
krav, noe som vil ivaretas under prosjekteringsprosessen.

To brev fra Focus Terrasse Borettslag – datert 31.07.2017 og 10.09.2017.

Borettslaget, representert ved styreleder Bjørg Helskog Hjemås, fremhever at den økte 
byggehøyden fra et påbygg vil forringe utsikt og lysforhold for de leilighetene som ligger på 
østsiden, noe som igjen kan ha innvirkning på bokvalitet, økonomisk verdi på leilighetene 
samt beboernes psykiske helse. De ønsker at planen må ivareta deres interesser på dette 
området, samt brannproblematikk.

Borettslaget stiller seg mindre kritisk til det første byggetrinnet og er mest opptatt av bygget-
rinn to, den delen som vil ligge nærmest dem.

Kommentar: Disse momentene ble diskutert på informasjonsmøtet avholdt den 30.08.2017, 
og vi har tatt dem med inn i planprosessen. For å imøtekomme beboerne er femte etasje i 
fremmet utbygger at et evt. påbygg kan bli trukket inn en modul (ca. 6 m) på vestsiden, samt 
at vestvendt rekkverk på takterrassen skal være gjennomsiktig. Fasadekledningen mot vest 
skal også hovedsakelig være i en lys fargevalør for å reflektere dagslys. Det er også lagt 
inn en alternativ løsning med forskyvning av bygningsmassen mot øst som vil føre til mindre 
belastning for de aktuelle leilighetene.

Et påbygg vil innebære et tap av utsikt, spesielt for to av leilighetene mot øst, men i sen-
trumsnære/tettbygd strøk er dette noe som må påregnes. Det nye hotellet som er planlagt 
sørøst for Havnegården vil også ta en del utsikt fra disse leilighetene.

Angående brannproblematikken så vil den ivaretas fullgodt av brannforskriftene i Plan- og 
bygningsloven samt teknisk forskrift.
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Tre brev fra de eksisterende beboerne i 3. etasje i Havnegården – datert hhv. den 
08.08.2017, 10.08.2017 og 12.09.2017.

De to første brevene var ønsker om et møte og en presentasjon for å klargjøre omfang og 
konsekvenser av prosjektet. Det tredje (12.09) rettet fokus mot evt. kvikkleireproblematikk, 
samt et ønske om at den tekniske tilstanden til fundamenter og drenering må kartlegges.

Kommentar: Beboerne ble invitert til og deltok i informasjonsmøtet avholdt hos Focus Ter-
rasse Borettslag den 30.08.2017, hvor spørsmålene de hadde ble tatt opp. De vil få tilsendt 
de oppdaterte tegningene på skisseprosjektet så snart de foreligger, samt at vi har en 
forståelse om et møtes igjen for å diskutere disse. Nå det gjelder kontroll av tilstand til fun-
damentering og drenering, så er dette en vurdering som faller inn under den ingeniørfaglige 
kompetansen i prosjekteringsprosessen, og vi mener disse momentene vil bli ivaretatt full-
godt av Plan- og Bygningsloven. 

Nordland Fylkeskommune – 28.09.2017

Fylkeskommunen stiller spørsmål ved om det er nødvendig og/eller ønskelig med parkering 
i første etasje, med tanke på antall parkeringsplasser i området og behov for å legge til rette 
for folkeliv i Sjøgata, samt at kommunen hvis dette godkjennes tilser at det ikke blir til for stor 
ulempe for gatemiljøet. Det er også viktig å ivareta Strandpromenaden som rekreasjonsare-
ale og legge til rette for kollektivtrafikk i Sjøgata.

Det påpekes videre at interessene til barn, unge og bevegelseshemmede må ivaretas, samt 
at det etterstrebes arkitektonisk kvalitet som hever området.
 
Kommentar: Vi mener det er behov for å legge til rette for noe innendørs parkering for be-
boere, da dette er noe som etterspørres samt hever bo- og livskvaliteten deres. Det er i 
planarbeidet lagt til rette for næringslokaler i første etasje, fortrinnsvis ut mot det planlagte 
plassrommet mot kulturhus i øst samt Sjøgaten. Dette er det området som vi vurderer som 
mest attraktivt og som skaper de beste uterommene. Detaljene med størrelser på arealer og 
innkjøringer vil komme under senere detaljprosjektering.

Vi mener det er tatt hensyn til barn, unge og bevegelseshemmede, ref. kommentar til Fylkes-
mannen. 
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4 Beskrivelse av tiltaket

4.1 HOVEDGREP

Siden planområdet er svært attraktivt, har det vært en målsetting å oppnå en så høy utnytting 
av området som mulig. Det som først og fremst begrenser antallet boenheter er tilgjengelig 
parkering og plass for friareal på taket. Det foreløpige skisseprosjektet antyder at det ved full 
utbygging vil være snakk om ca. 28-30 boenheter. Grunnet praktiske årsaker vil det være 
naturlig at bygget utføres i to byggetrinn, hvor det første byggetrinnet mot øst vil ha 9-12 
enheter.

Bygget vil fortrinnsvis være fem etasjer med følgende inndeling: Kultur- og/eller nærings-
lokaler samt innendørs parkering i første etasje, næringslokaler og boliger i andre og tredje 
etasje, boliger i øvrige etasjer. Det forutsettes fra kommunens side friarealer i form av en tak- 
terrasse, og dette medfører ett eller flere mindre volum med trapp- og heiskjerne samt noen 
fellesarealer i sjette etasje.

Det er i samråd med naboer åpnet for en alternativ løsning hvor noe av volumet flyttes mot 
øst slik at det blir seks etasjer på østsiden av bygget mot at det reduseres tilsvarende til tre- 
fire etasjer på vestsiden. Dette skal være teknisk mulig, men avhenger av valg av konstruks-
jonssystem.

Byggets fasade mot øst vil havne som fondvegg mot det nye kulturhuset og ligge inntil det 
nye plassrommet som er planlagt i forbindelse med det nye hotellet. Dette tilsier at næring- 
slokalet på bakkeplan skal bli attraktivt for funksjoner i tilknytning til plassrommet, f.eks. som 
serveringssted. En videreutvikling av plassen foran bygget og denne funksjonen vil derfor 
kunne tilføre en merverdi for hotell-planene.
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Konseptskisser som viser hvordan en  ytting av bygningsvolum fra vest til øst vil kunne frem-
stå. Bygget som vist er tre etasjer mot vest og syv etasjer mot øst. Merk at dette er høyere 
enn de maks seks etasjene i nåværende reguleringsforslag

Konseptskisser som viser hvordan en fullt utbygd Havnegården evt. kan se ut.
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Regulerings- og bebyggelsesplanområde

Planens begrensning

Formålsgrense

Planlagt bebyggelse

Bebyggelse som inngår i planen

Regulert senterlinje

Regulert parkeringsfelt

Avkjørsel

Påskrift feltnavnAbc
Påskrift reguleringsformål/arealformålAbc
Påskrift arealAbc
Påskrift utnyttingAbc
Påskrift breddeAbc

Reguleringsplan-Felles for  PBL 1985 og 2008

4.2 PLANKART

Planlagt regulert området er 5,5 daa.

Forslag plankart

4.3 PLANBESTEMMELSER

For planbestemmelser, se eget vedlegg.

Det er lagt opp til et bygg på fem hovedplan med takterrasse og fellesarealer på sjette plan, 
som kan utgjøre inntil 30% av takarealet. Det er også lagt inn en variasjon der bygningsvol-
umene kan forskyves mot øst, hvor man får seks hovedplan mot øst ved at det reduseres til 
fire plan mot vest. Bygningsvolum som legges til mot øst må reduseres tilsvarende mot vest. 
Maksimale høyder som vist på plankartet.

Funksjonene er parkering samt kultur- og eller forretningslokaler i første etasje, kontor og 
boliger i andre og tredje etasje, samt boliger i fjerde og femte etasje.

BYA er 1243 m2. Maks kotehøyder som vist på plankart.
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4.4 ADKOMST OG KJØREVEGER

Forslaget forutsetter å bruke eksisterende gatenett. Ny hovedadkomst og port(er) til in-
nendørs parkering etableres fortrinnsvis på byggets nordside fra Sjøgata, men det åpnes for 
alternative løsninger hvis planløsningen forutsetter det.

4.5 PARKERING 

I planen legges det opp til å følge den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for området. 
Eksisterende utendørs parkeringsplasser beholdes i den grad det er mulig, og det oppar-
beides innendørs parkering i deler av første etasje. Ved et nybygg er det åpnet for parkering 
på inntil to kjellerplan.

 
4.6 TEKNISK INFRASTRUKTUR

Bygget er tilkoblet eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett. Kapasiteten til det eksister-
ende avløpet må vurderes under planleggingsfasen og eventuelle tiltak foretas.

Bygget er tilknyttet eksisterende strømnett. Kapasiteten til det strøminntaket må vurderes 
under planleggingsfasen og eventuelle tiltak foretas.

Overvannshåndtering fra takterrasser skal være til avløp. På gateplan vil det ikke være
vesentlige endringer fra dagens situasjon, og vannet ledes til eksisterende kummer. 

Avfallshåndtering avklares nærmere med kommune og renovasjonsleverandør ifb. med
byggesak.

4.7 FRI- OG FELLESAREALER

Det skal settes av 35 m2 friareal pr. boenhet til lek og rekreasjon. Dette skal fortrinnsvis ligge 
på takterrasse, men det er anledning til å definere inntil halvparten av balkongarealer som 
friareale.

Takterrassen skal opparbeides slik at den er innbydende og muliggjør variert bruk for
beboerne.

Deler av takterrassen skal tilpasses lek med nødvendige endringer i underlag og høyere
rekkverk (inntil to meter høyde).

Det er tillatt å bygge oppbygg på taket for nødvendige tekniske- og kommunikasjonsarealer, 
og disse kan også inneholde fellesfunksjoner for beboerne, som forsamlingsrom, trimrom 
o.l. Disse oppbyggene kan utgjøre inntil 30% av arealet til den tilstøtende takterrassen. Ved 
alternativ omfordeling av volum tillates leiligheter på øvre plan mot øst.
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4.8 UNIVERSELL UTFORMING

Fortau, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres 
tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal etterstrebe uni-
versell utforming og det gjelder like fullt på områder innom hus, som på områder utendørs.

5 Konsekvenser av tiltaket

5.1 GENERELT

Planområdet er et sentrumsområde, og det er uttrykt fra statlig og kommunalt hold ønsker 
om økt boligbygging i disse. Fortetting bidrar til mindre veitrafikk utenfor sentrum og således 
færre utslipp. Videre bidrar boliger i sentrum til å aktivisere disse områdene også utenom 
butikkenes åpningstider og fremmer et mer variert bymiljø. Funksjonsensrettingen er ofte 
påpekt som en av de største problemene ved etterkrigstidens planleggingsarbeid. En videre 
boligutbygging i Havnegården vil således være et positivt bidrag til sentrum og bidra til et 
bedre bomiljø for eksisterende beboere.

En utbygging er ikke vurdert å gi vesentlig økt trafikk i forhold til dagens bruk som er daglig-
vareforretning og kontorer, hverken på vegnettet eller flere fotgjengere i området. Det kan 
bli noe større belastning på øvrig infrastruktur som vann og avløp. Endringene vurderes ikke 
som store eller til å være negative for omgivelsene.

En full utbygging av Havnegården vil få konsekvenser for beboere på østsiden av Focus Ter-
rasse Borettslag, spesielt med tanke på tap av utsikt. I tettbygde strøk kan man ikke forvente 
at det ikke vil bygges høyt i nærområdet, men det er i dialog med borettslaget gjort tilpas-
ninger i planen for å minske konsekvensene for disse.

5.2 GEOTEKNIKK OG FLOM

Med utgangspunkt i kjent kunnskap om området er grunnforholdene vurdert til å være sta-
bile. De nye tiltakene vil ikke bidra til at området blir utsatt for ras, snøskred eller steinsprang. 
Forutsatt at området blir slik det er planlagt med riktig fall på veger, nødvendige overvannsrør 
og gode fordrøyningsmasser vil det ikke være fare for flomskader på infrastruktur.

Det er ikke utført en geoteknisk undersøkelse/vurdering, men dette må gjøres ved nybygg/
påbygg (jfr. reguleringsbestemmelse 4.3).
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6 Risiko- og sårbarhetsanalyse
ROS-analysen identifiserer uønskede hendelser/ potensiell fare, risiko knyttet til dette og 
eventuelle behov for tiltak. Metoden er basert på veilederen fra Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbar-
het – 2011 (dsb.no).

Tabellen under er en bearbeidet standard der farekategorier inndeles i to grupper: naturfarer 
og menneske- og virksomhetsbaserte farer.

Sannsynligheten for at faren inntreffer er gradert etter frekvens, dvs. hvor ofte man antar 
at hendelsen vil finne sted, og inndelt etter følgende skala: lite sannsynlig (> 50 år), mindre 
sannsynlig (10 – 50 år), sannsynlig (1 – 10 år) og meget sannsynlig (< 1 år).

Konsekvensen av en eventuell hendelse er vurdert i forhold til liv/ helse, materielle/ økon-
omiske verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Skalaen som benyttes inndeles i fem 
kategorier: ufarlig, en viss fare, kritisk, farlig, katastrofalt og dekker spekteret fra ingen skader 
til flere dødsfall og alvorlige og kostbare materielle tap og miljøskader.

Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av hen-
delsen om den skulle inntreffe. Risiko angitt som grønn krever ikke tiltak, gult krever at tiltak 
vurderes og rødt krever tiltak iverksatt.
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Snø-/ isras/
steinskred

Lite sannsynlig En viss fare Ingen lokale skrenter som utgjør lokalras-
fare. Takras og istapper kan utgjøre en 
fare for liv/helse og bygget må sikres og 
ryddes iht. forskrift.

Flom, eros-
jon og isgang

Lite sannsynlig En viss fare Ingen bekker/elver som medfører flom-
fare. Det er en viss fare for springflod som 
kan forverres av stigende havnivå, men 
vil ikke utgjøre fare for liv/helse og bare 
medføre moderate matrielle skader.

Overflate-
vann

Sannsynlig En viss fare Avløp, spesielt på takterrasse, må dimen-
sjoneres for å håndtere perioder med 
ekstremnedbør.

Skog- og 
gressbrann

Lite sannsynlig En viss fare Ingen områder i planområdet som repre-
senterer noen fare.

Sterk vind Sannsynlig En viss fare Tomten er tidvis utsatt for sterk vind fra 
havsiden. Påbygg må dimensjoneres for å 
tåle lokalklima.

Radon Lite sannsynlig En viss fare Ikke undersøkt. Det har ikke vært prob-
lematikk på eksisterende bygg. Radon-
sperre er generelt krav etter Tek 10, men 
bygget vil ha en ventilert førsteetasje som 
utgjør en buffer mot boligetasjene over.

Farekategori Sannsynlighet Konsekvens Kommentar/tiltakRisiko

NATURFARER
Er tomten utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

Masseras/
utglidning

Lite sannsynlig Katastrofalt Tomten består av en utfylling på leirgrunn. 
Eksisterende bygg er fundamentert med 
peler til fjell og RIB har beregnet at fun-
damentene tåler den ekstra belastningen 
som påbygget gir. En mer grundig vurder-
ing og uavhengig kontroll må utføres i 
forbindelse med søknad om igangsetting-
stillatelse.
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Ulykker knyttet 
til nærliggende 
virksomheter 
(utslipp giftige 
eller eksplos-
jonsfarlige 
gasser/vesker)

Lite sannsynlig En viss fare Det ligger ingen virksomheter i nærheten 
av planområdet som representerer noen 
fare.

Ødeleggelser 
av infrastruktur 
(elektrisitet, 
teletjenester, 
vannforsyning, 
renovasjon/ 
spillvann)

Lite sannsynlig En viss fare Ingen spesielle utfordringer. Da dette er 
et sentrumsområde vil evt. bortfall være 
kortvarige og ha liten konsekvens for 
beboerne.

Farekategori Sannsynlighet Konsekvens Kommentar/tiltakRisiko

MENNESKE- OG VIRKSOMHETSBASERTE FARER
Er tomten utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

Ulykker knyttet 
til transport på 
veg, jernbane, 
på sjø/vann, 
eller i luften

Lite sannsynlig En viss fare Ingen spesielle farer for planområdet 
knyttet til eksterne transportårer. En god 
del tungtransport går via Storgata/E6, 
men dette representerer ingen spesiell 
risiko for Havnegården 

Elektromag-
netiske felt 
(høyspentlinjer 
o.l.)

Lite sannsynlig En viss fare Ingen høyspent i planområdet.

Trafikksikker-
het

Lite sannsynlig En viss fare Ingen vesentlige farer som utløses av økt 
trafikk og ferdsel. Boligene representerer 
ingen vesentlig endring i trafikkbelastning i 
forhold til dagens bruk som dagligvarefor-
retning og kontorer.

Storbrann Lite sannsynlig En viss fare Ingen spesielle farer. Det er god avstand 
til nabobebyggelse og nærhet til brann-
stasjon.

Tidligere bruk
-forurenset 
grunn

Lite sannsynlig En viss fare Bygget har tidligere vært brukt til byggeva-
re- og dagligvarehandel, kontorer og boli-
ger. Det er ikke registrert eller sannsynlig 
at det er forurensninger i grunnen.
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BEHOV FOR TILTAK

Det er i forbindelse med reguleringsplanen ikke vurdert å være behov for spesielle un-
dersøkelser eller beredskapstiltak.

RIB har i samråd med Norconsult AS vurdert at det ikke behøves mer utfyllende beregninger 
og utredninger på statikk/bæreevne og fundamentering i forbindelse med reguleringsplanen. 
Dette skal gjøres i forbindelse med søknad om igangettingstillatelse (se reguleringsbestem-
melse 4.3). Eksisterende fundamentering og bæresystem er beregnet til å tåle inntil seks 
etasjer ved videreføring av dagens bæresystem i betong, og syv etasjer hvis en lettere bære-
konstruksjon benyttes i påbygget. Det er også beregnet at et påbygg vil tåle vindbelastningen 
på tomten.
 
Området er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer som ras, skred, flom e.l. Mulige kon-
sekvenser av ekstremnedbør vil for bygget kunne forebygges ved å dimensjonere avløps-
løsninger for håndtering av overflatevann på takterrasse. Overflatevann på bakkenivå ansees 
ikke å være noen utfordring i forhold til dagens situasjon, og nærheten til fjorden reduserer 
risikoen for at vann kommer inn i bygget.

Gulvet i eksisterende 1. etasje ligger på kote +3.00. Ekstrem stormflo kan representere en 
risiko for oversvømmelse i første etasje, men dette ansees som lite sannsynlig. Da etasjen vil 
benyttes til parkering og næring er det liten risiko for skade på liv/helse og begrensede mate-
rielle skader.


