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Hemnes kommune 
Planavdelingen 

Detaljregulering for Torget på Hemnesberget 

PlanID 2014 002 

Planbeskrivelse – til første gangs behandling 

Tiltakshaver: Hemnes kommune.  

Utredning og saksbehandling: Karl-Johan Lenningsvik, tlf. 75 19 71 03, karl-

johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no 

Oppstartkonferanse/oppstartvedtak: TMU-sak 6/15, arkiv 14/00966, kunngjort i AH 05.03.15 

Første gangs behandling x/x-xx på delegert myndighet, arkiv 14/00966, off. ettersyn til 04.06.15 

Andre gangs behandling KS-sak xx/xx, arkiv xx /xxx, planen kunngjort xx.xx.xx 

Planens 

bakgrunn, 

mål og 

hensikt 

Detaljregulering for torget og sentrum på Hemnesberget er prioritert i kommunens 

planstrategi for perioden 2012-2015. Reguleringen skal skape et trygt og attraktivt 

sentrum med god trafikksikkerhet. Viktige mål er å legge til rette for myke 

trafikanter og dekke parkeringsbehovet. 

Krav om KU, 

konsekvens-

utredning 

Planen krever verken vurdering av KU eller KU. Årsaken er at planens og tiltakets omfang 

er lite. Dette har ikke virkning for kravet om at planen skal utredes forsvarlig og bygge på 

kunnskap. 

Planstatus i 

området 

Overordnet plan: Kommuneplanens arealdel Hemnesberget (2001)  

Områderegulering: Reguleringsplan Hemnesberget sentrum (1991), bebyggelsesplan for 

Sjøgata (2006) og områderegulering for hotelltomta (2010). 

Planhistorikk: Hele planområdet er omfattet av reguleringsplanen for Hemnesberget 

sentrum fra 1991. Seinere er denne planen delvis erstattet av bebyggelsesplan for Sjøgata 

(2006) og områderegulering for hotellbygget (2010). Det nye planområde omfatter hele 

planområdet for hotellbygget og deler av planområdet for Sjøgata. Planområdet grenser 

mot reguleringsplanene for fv. 808 og Aasfjæra.  

Om 

planområdet 

Beskrivelse: Planområdet omfatter vegareal i Sjøgata, Sørlandsvegen og Torggata med 

følgende bebyggelse; Sørlandsvegen 7, 9, 11 og 13, hotellbygget, Ranheimbrygga og 

Dykkerbrygga. Det meste av trafikken i planområdet er til /fra varehandel og bank og til/fra 

industribedriftene i Lapphellvegen. Både Sjøgata og Torget brukes til festivaler og andre 

arrangement. På sjøarealet er det ei flytebrygge. Fergedriften er innstilt slik at trafikkareal 

både på land og sjø kan disponeres til andre forhold. 

Trafikkforhold: Det er ingen ulykkespunkt i planområdet, men trafikkbildet er diffust med 

uklare kryss og kjøremønster. Dette gir tidvis trengsel og rotete trafikkavvikling. Bussrute 

til/fra Mo i Rana har endepunkt i planområdet. Med nedlegging av ferga er tungtrafikken 

betydelig redusert. Tungtransporten til/fra Lapphellvegen har i dag anledning til å kjøre 

Torggata når føreforholdene gjør det nødvendig. Det er beskjedne utbyggingsplaner i 

området og det er ikke forventet trafikkøkning av betydning.  

Historie og kulturminner: Hele planområdet er utbygd. Det er ingen kjente kulturminner i 

området og det må regnes som lite sannsynlig at det påtreffes ukjente kulturminner. 

Barn og unges interesser: Planområdet har ingen aktivitetsområder for barn og unge i 

dag, men det legges til rette for torg og grøntareal som kan nyttes av alle aldersgrupper. 

Ellers vil barn og unges interesser være knyttet til trafikksikkerhet.  

Folkehelse: I planområdet er tilrettelegging for gange og sykling det viktigste i et 

folkehelseperspektiv. 
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Natur- og klimaforhold: Tilrettelegging for gange og sykling er nok det viktigste også i et 

klimaperspektiv. Det laveste nivået i planområdet ligger om lag på kote 3. 

Vannforvaltning: Planområdet drenerer til delområdet Sørfjorden i Vannområde 

Ranfjorden.  

Grunnforhold: Grunnforholdene i planområdet er fjell. I sjøen er det ustabile masser. 

Naturmangfold: Hele planområdet er utbygd og det er ikke kjent at det ikke betydning for 

naturmangfold. Heller ikke naturmangfold i sjø er av betydning. 

Risiko og 

sårbarhet 

Sjekkliste ROS: Sjekklisten har ingen positive funn foruten det som er kommentert 

ovenfor og som skal tas hensyn til i planen. 

Brann og redning: Brannstasjonen på Hemnesberget ligger under to kilometer fra 

planområdet og er godt tilgjengelig. 

Trafikksikkerhet: Planområdet har ingen ulykkespunkt. 

Byggegrunn: Stabil grunn bortsett fra i sjøen. 

Innspill Helgeland kraft: «Helgeland Kraft har kabler i området og ber om disse ivaretas ved 

eventuelle endringer i gateplanet. Viser til tidligere epost 04.11.2014 angående kabler 

mellom He006 og Heo12. Ved utvidelse av planområdet må kabler mellom He012 og 

He008 også ivaretas.» 

COOP Helgeland: «Å drive dagligvarebutikk og ikke ha tilgjengelig parkering vil for oss 

være uholdbart. Tilgjengeligheten vil bli vesentlig dårligere enn den er i dag og ifølge 

skissene er det heller ikke lagt opp til noen parkering i umiddelbar nærhet.» «Vårt innspill 

er at det legges opp til mulighet for parkering på torget slik at våre kunder og innbyggere 

på Hemnesberget kan benytte seg av butikken i like stor grad som de har mulighet til i 

dag.» 

Nordland fylkeskommune: «I gjeldende Fylkesplan for Nordland kapittel 8. Arealpolitikk 

i Nordland er det uttalt klare mål for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at disse 

hensyntas i planarbeidet. Vi viser her spesielt til kapittel 8.2 By- og tettstedutvikling, 

arealpolitiske retningslinjer…» Fylkeskommunen lister også opp generelle merknader.  

Statens vegvesen: « …Arealpolitiske føringer som må legges til grunn i planarbeidet: I 

Nasjonal transportplan 2014-2023 har Stortinget vedtatt følgende overordnende mål for 

transportsektoren:  

Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker 

samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.» «En liten del av 

planområdet ligger innenfor fylkesveg 808. Vi ønsker at plangrensene endres slik at det 

ikke berører vårt ansvarsområde.» 

Frode Fagerheim: «Drømmen om Grønnlenja – Tenkt «parkområde» som skal 

tilrettelegge for aktivitet og trivsel.  

Opplysningsvesenets fond: «…Opplysningsvesenets fond er grunneier til flere festetomter 

som grenser til planavgrensningen. Det gjøres oppmerksom på at alt eventuelt berørt areal 

fra festetomtene, som berøres ved tiltaket, må erverves.»  

Behandling 

av innspill 

Uttalelser er tatt til etterretning.  

Merknader fra COOP Helgeland: Det legges opp til parkering rundt det bilfrie arealet på 

torget. Det vises til plankartet. En utfordring i planarbeidet er å lage tilstrekkelig 

parkeringsplasser samtidig som det lages et trafikksikkert sentrum for myke trafikanter. 

Administrasjonen mener parkeringsplasser er imøtekommet i planutkastet.  

De alminnelige merknadene fra Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune mener 

administrasjonen er imøtekommet i planutkastet.  

Uttalelse fra Statens vegvesen om planområdet: Det vises til planbeskrivelsen og punktet 
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Om planen. Det er en rekke uavklarte eiendomsforhold blant annet på Statens vegvesen sin 

grunn i gamle «fergebakken». For å avklare disse forholdene og se på området i en helhet 

reguleres også 808. 

Om planen Navn, adressering, avgrensning 

Planen er gitt navnet Torget på Hemnesberget. Hele planområdet er adressert. Planen er 

avgrenset som vist på kart.  

Hovedgrep i planutkastet og virkninger av disse 

Planområdet omfattes av gamle planer med lite detaljerte reguleringsplaner. Det innebærer 

at store deler av planområdet har nye formål. En del av torget legges opp til å være et 

bilfritt areal. Dette vil strekke seg fra Sjøgata og til Sørlandsvegen. Tungtransporten har i 

dag mulighet å benytte Torggata ved behov. I planutkastet reguleres Torggata fire meter 

bred og enveiskjørt fra Sørlandsvegen til krysset mellom Lorentsenbakken og Torggata. 

«Fergebakken» møter kravene om stigningsforhold til tungtrafikken.   

Fortau er regulert langs alle veger for å sikre et trygt sentrum. Ved endepunktet for bussrute 

reguleres snudråpe i forbindelse med kollektivholdeplass. I planutkastet er det om lag 80 

parkeringsplasser.  

Siden fergedriften er innstilt kan areal benyttes til andre forhold. På land reguleres areal 

tilknyttet fergeleie til gatetun. Dette sikrer myke trafikanters bruk og åpner for allsidig bruk 

av området.  

Fergetrafikken er innstilt. Landareal knyttet til fergeleiet reguleres til gatetun. Sjøarealet 

reguleres til kombinert formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone – 

ferdsel og friluftsområde i sjø og vassdrag.  

Mellom dykkerbrygga og Ranheimbrygga reguleres formålet gangveg/gangareal/gågate. 

Hensikten er at det kan opparbeides gangveg på utsiden av dagens gateareal. Dette sikrer 

flere parkeringsplasser og forskjønner området mot sjøen. Landgangen til flytebrygga kan 

anlegges mot denne installasjonen.  

Reguleringen åpner for å stenge trappa i «fergebakken».  

Det er en rekke eiendomsforhold i planen som må oppklares. Dette gjelder spesielt mot 

fergekaia.  

Økonomiske 

konsekvenser 

for 

kommunen 

Areal regulert til offentlige formål hvor Hemnes kommune ikke er grunneier, må erverves.  

Diskusjon og 

konklusjoner 

 

Trafikksikkerhet og lokale interesser som oppnås ved å stenge for tungtrafikk i Torggata, 

vektlegges mer enn ulempene for transport i denne sammenheng. Administrasjonen mener 

at dersom det tilrettelegges bedre for tungtrafikk i «fergebakken», er alternativ ikke 

nødvendig.  

Første gangs 

behandling 

Vedtak (på delegert myndighet): Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges 

utkast til detaljregulering for Torget på Hemnesberget ut til offentlig ettersyn.  

Uttalelser til 

planutkastet 

og behandling 

av dem 

 

Felles oppsummering av uttalelser til planen: 

 

Diskusjon og 

konklusjoner 

 

Andre gangs Vedtak:  
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